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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0716533-80.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 RETIFICO, em parte, a decisão proferida no processo acima epigrafado e 

disponibilizado no DJE em 09/07/2018 – Edição nº 10290, em que fora 

concedida licença-prêmio à servidora JULIENE ALINI ROCHA SILVA 

BEZERRA, matrícula nº 12524, referente ao quinquênio 2013/2018, para 

fazer constar que o período de quinquênio correto é de 23/06/2013 a 

23/06/2018, mantendo inalterados os fundamentos da decisão.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº 0713702-59.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

ROBERTA SOARES DE MORAIS MULLER, matrícula 23474, Analista 

Judiciário, designada para a função de confiança de Gestor Judiciário, 

lotada na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, requereu: 

“a concessão de 03 (três) meses de licença prêmio, referentes ao 

quinquênio de 02.06.2016 a 02.06.2018, associado ao período de serviço 

ativo prestado no Estado de Mato Grosso não usufruído (mais 03 anos e 

06 meses), devidamente averbado, nos termos do art. 103, V, c/c art. 109, 

da Lei Complementar n°04/1990”, bem como, “a retificação do quinquênio 

de 02/06/2011 a 02/06/2016”, concedido por essa Diretoria, tendo em vista 

o período de serviço prestado na Polícia Militar.

A Gestão de Recursos do Fórum da Capital juntou a Informação nº 

065/2018/GRHFC e Certidão emitida pela Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, verifico que 

a servidora: prestou serviço à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no 

período de 29/10/2002 a 01/06/2011; teve concedida e usufruída 90 dias 

de licença-prêmio referente ao quinquênio 18/10/2002 a 17/10/2007; 

usufruiu licença para tratar de interesses particulares no período de 

15/05/2009 a 01/06/2009, naquele órgão.

 A servidora foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Analista 

Judiciário no Fórum da Comarca de Cuiabá, no qual tomou posse e entrou 

em exercício em 02/06/2011; foi concedida e convertida em espécie a 

licença-prêmio referente ao quinquênio 02/06/2011 a 02/06/2016.

 O tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

no período de 29/10/2002 a 01/06/2011, foi devidamente deferido e 

averbado na ficha funcional da servidora, com suporte no artigo 127, da 

Lei Complementar n. 04 de 15/10/1990, conforme decisão constante no 

CIA n 0002961-04.2018.8.11.0000, disponibilizada no DJE n. 10235, de 

12/04/2018.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

(grifei)

 No caso em tela, verifico que, com a averbação do tempo de serviço 

prestado à Polícia Militar, o próximo quinquênio de concessão de 

licença-prêmio à servidora, seria 18/10/2007 a 18/10/2012, porém como 

usufruiu licença para tratar de interesses particulares no período de 

15/05/2009 a 01/06/2009, tendo, desta forma infringido o disposto no 

inciso II da alínea “b” do Art. 110 da LC-MT 04/1990, fica o quinquênio de 

02/06/2011 a 02/06/2016, já concedido por este Poder Judiciário, alterado 

para 02/06/2009 a 02/06/2014.

 No tocante ao pedido de concessão de novo quinquênio, a servidora 

deverá requerê-lo ao adquirir o direito, que completará em 02/06/2019.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se a requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 353/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2016, pela Gestora Administrativa II ANA RITA 

GONÇALVES PINHEIRO, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0717647-54.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

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

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

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

Gestor Administrativo II, no período de 23/07/2018 a 01/08/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 354/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0718301-41.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JANETE GOMES DA CRUZ, matrícula nº. 5222, 

Técnico Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 11/07/2018.

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

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

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 355/2018-GRHFC

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

atribuições legais,
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CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário CÉSAR ADRIANE 

LEÔNCIO, do(a) Secretaria - 1ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0718313-55.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) DANILO OLIVEIRA CARILLI, matrícula nº. 

32693, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 1ª Vara Cível - 

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

Gestor Judiciário, no período de 16/07/2018 a 25/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 356/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0718333-46.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) TAYLA FELIX FERRO, matrícula nº. 21684, 

nomeado (a) pela Portaria n.º 128/2018-GRHFC, de 14/03/2018, para 

exercer em comissão, o cargo comissionado de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito - 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir de 11/07/2018.

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

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

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888240 Nr: 22035-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA DA SILVA BORGES, MARILZA 

SOUZA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE TAL

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 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.: 877531 Nr: 15139-95.2014.811.0041

 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: VALQUIRIA APARECIDA LIMA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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$ 

629,63 (seiscentos e vinte e nove reais e sessena e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 216,20(duzentos e 

dezesseis reais e vinte 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.: 1099596 Nr: 10421-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALMEIDA MARINHO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752430 Nr: 4279-06.2012.811.0041

 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: WILLIAN APARECIDO GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO DOS MOVEIS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7709/MT, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5776/MT, RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 5 de 487



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.: 908782 Nr: 36030-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA RAIANY DA SILVA VALANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GEORGIA ALVES DE 

CARVALHO - OAB:14.515/MT, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA 

MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT, ROSANA LÓRIS AZEVEDO - OAB:15.344/O, 

YANOMANI CARDOSO ROSA - OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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$ 

658,12 (seiscentos e cinquenta e oito reais e doze 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$ 244,69(duzentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861572 Nr: 2964-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE GONÇALVES DE ASSUNÇÃO, AVELINA NERIS 

DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO 

- OAB:6464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNÃO COSTA - OAB:18.283 DF, 

THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT, VALÉRIA LEMES 

DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 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$ 

1.851,80 (um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$925,90(novecentos e vinte e cinco reais e 

noventa centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$925,90(novecentos e vinte e cinco reais e noventa 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.: 796513 Nr: 2863-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MARCIO DE FARIA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG

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

devidamente INTIMADA à parte apelado, 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.: 1170973 Nr: 40604-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO MÁRCIO CASSIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA - OAB:20.163/O/MT

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

LATELLA - OAB:109.730/MG

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

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

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

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.: 1171378 Nr: 40727-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 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.: 1021109 Nr: 32478-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009218 Nr: 27228-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINER PARREIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.: 934105 Nr: 51466-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA RAMOS DELGADO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239- A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949838 Nr: 60249-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE SOUZA MAMORE CRISOSTOMO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103355 Nr: 11871-62.2016.811.0041

 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: ELIELTON QUERINO ALVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080466 Nr: 1761-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CORREA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085348 Nr: 3984-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES PEREIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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.: 1090926 Nr: 6545-24.2016.811.0041

 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: SILBENE APARECIDA AMORIM

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146357 Nr: 30149-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON SANTANA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785907 Nr: 39785-43.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE 

BOLETA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-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$ 

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.: 845611 Nr: 49284-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912953 Nr: 38814-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA PACHECO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 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.: 772388 Nr: 25494-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CHAVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CHAVES DE MOURA - 

OAB:14879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9244

 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.: 746252 Nr: 43456-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS APARECIDO TEIXEIRA, JOSÉ TEIXEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

NETTO - OAB:4160/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 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.: 1140292 Nr: 27526-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ANTONIO SANTOS AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091687 Nr: 6892-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALVES PIRES

 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 DA SILVA - 

OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 
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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.: 1115719 Nr: 16919-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS LOPES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 921116 Nr: 44088-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO FERREIRA DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 1041251 Nr: 42181-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA SILVA NOVAES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043694 Nr: 43311-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WHASHINGTON DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.: 1033854 Nr: 38561-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

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

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871898 Nr: 10989-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (RÉU)

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (RÉU)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JOSIEL DA SILVA SAMPAIO (RÉU)

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

DANIEL FERNANDO ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/O (ADVOGADO)

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121/B (ADVOGADO)

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI OAB - DF39887 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648/O 

(ADVOGADO)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372/O 

(ADVOGADO)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO OAB - SP147000 (ADVOGADO)

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO)

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O (ADVOGADO)

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PRAZO 30 

DIAS Processo: 1036309-04.2017.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (129) Polo Ativo: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s): Credores/interessados Finalidade: Proceder à 

intimação dos credores e interessados acerca da realização da 

Assembleia Geral de Credores, no Hotel Presidencial, sito na Av. Fernando 

Correa da Costa, 8.780, bairro Vista Alegre, CEP 78085-700, Cuiabá/MT, 

em primeira convocação, para o dia 31/08/2018, às 09h00m, e, em 

segunda convocação, para o dia 10/09/2018, às 09h00m, possuindo como 

ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 

recuperação apresentado pela(s) devedora(s). Despacho/Decisão: (...) 1. 

Diante da certidão de tempestividade das objeções (id. 13855169), 

intime-se a administradora judicial para, em 05 dias, indicar a data, o 

horário e local para a realização da assembleia-geral de credores. Com as 

informações nos autos, expeça-se Edital, com urgência, para 

conhecimento dos credores e terceiros interessados, nos termos do art. 

36 da LRF, disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a 

advertência de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º do 

art. 37 da LRF. Ato contínuo, intime-se a recuperanda para providenciar a 

publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, LRF) e comprovar sua 

circulação nos autos, atentando-se ao prazo de antecedência mínima de 

15 dias exigida pelo art. 36, caput, da LRF. Deverá, a Secretaria, 

disponibilizar o expediente no Diário da Justiça eletrônico, para maior 

alcance e publicidade dos atos. (...) Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

junho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito 

Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação 

judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com a 

administradora judicial, Aline Pongelupi Nóbrega, com endereço 

profissional na Av. Fernando Correa da Costa, 1.610, sala 7, Centro 

Empresarial Xavier, Pico do Amor, CEP 78065-000, Cuiabá/MT, telefone 

(65) 3057-0337, e-mail aline@pongelupieborges.com.br, site 

pongelupieborges.com.br. Os credores poderão ser representados na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até vinte e quatro horas antes da data 

prevista neste instrumento convocatório, documento hábil que comprove 

seus poderes ou indique as folhas dos autos em que ele se encontre (art. 

37, § 4º, da lei 11.101/2005). E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá,12 de 

julho de 2018 Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028284-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (AUTOR)
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A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (AUTOR)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (AUTOR)

A. L. DE MIRANDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MARIA DA GUIA DA SILVA AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

BENO DIAS BATISTA OAB - GO14271 (ADVOGADO)

ANA BRITO KOEHNE OAB - BA37760 (ADVOGADO)

FORTIORI CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRANDA & CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CAETANO DA SILVA OAB - GO11767 (ADVOGADO)

DENIS MALAGUTTI VIEIRA OAB - SP284646 (ADVOGADO)

CONTRA REGRA CONFECCOES LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNA FLORES DA SILVA OAB - SP0155412A (ADVOGADO)

VILLA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DENIS PEREIRA DE SOUSA 73370711168 (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA ABIB ROMANSINA OAB - SP145614 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Banco Mercantil do Brasil S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. I – Recebo o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas 

recuperandas (id 11179409/11179449). Expeça-se edital contendo o aviso 

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

e a relação de credores do Administrador Judicial (art. 7º, §2º), atendendo 

assim ao princípio da economia processual e consequentemente onerando 

menos as devedoras. Consigne-se no referido Edital que os credores têm 

o prazo de 30 (trinta) dias úteis para manifestarem eventual Objeção Ao 

Plano de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da 

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

ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem Impugnação contra a 

relação de credores do Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05. Após, intimem-se as 

recuperandas para que, providencie a publicação do edital citado alhures, 

no prazo de 05 dias úteis, sob pena de caracterização de desídia, 

devendo, em seguida, juntar nos autos os comprovantes de publicação. II 

– Tendo em vista que as devedoras constituíram novas advogadas nos 

autos (id 13930008), proceda a intimação das mesmas para que supram 

junto ao Administrador Judicial as irregularidades por ele apontadas (id 

12770671), no prazo de 15 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014433-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LORRAINE SILVA SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO)

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por Camila Lorraine 

Silva Souza Aquino, por dependência aos autos da recuperação judicial 

da A. L de Miranda Me e Outras (Pje 1028284-02.2017.8.11.0041), 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 Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015935-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (IMPUGNADO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO OAB - 570.173.521-49 (REPRESENTANTE)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Trata-se da Impugnação Contra A Relação De Credores interposta 

por Banco Bradesco S/A por dependência aos autos da recuperação 

judicial de Escavasul Construções e Engenharia Ltda e Outras (Pje nº 

1036259-75.2017.8.11.0041), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. 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 Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016550-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação de Credores interposta 

por Banco Bradesco S/A, por dependência aos autos da Recuperação 

Judicial de Agro boi Comércio de Produtos Agropecuários Ltda Epp e 

outro, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se a devedora 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 a 

Administradora 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 Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016820-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO OAB - 570.173.521-49 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o  ( e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), a fim de se 

viabilizar a intimação da parte requerida. Cuiabá, 12 de julho de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016727-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR VITOR MIRANDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786/O (ADVOGADO)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT0006486A-B (ADVOGADO)

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONISIA N N BARROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

Alencar Vitor Miranda de Azevedo, por dependência aos autos da 

recuperação judicial de Leonisia N. N. Barroso e outras (Processo nº 

1027968-86.2017.811.0041), 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 Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1016370-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAMPOS AKERLEY (AUTOR)

LUIS ENRIQUE MEDEIROS MOREIRA (AUTOR)

REGINALDO GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

X-RAY - SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

 

Visto. Em que pese a petição inicial tenha sido endereçada a uma das 

varas cíveis desta comarca e por este motivo foi distribuída a este juízo, 

numa análise mais detida dos autos verifico que a controvérsia envolve 

matéria de clara atribuição do juízo cível, não sendo matéria relacionada a 

esta especializada de falência e recuperação judicial. Posto isso, com 

fundamento no art. 64, §1º, do CPC, reconheço a incompetência deste 

Juízo para prosseguir na condução do processo e declino de seu 

processamento para uma das varas cíveis desta Comarca. Determino a 

imediata redistribuição dos autos, após a baixa e anotação pertinente. 

Intimem-se. Cumpre-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017893-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER OAB - MT13914/O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Trata-se da Impugnação à Relação De Credores interposta por 

Caixa Econômica Federal por dependência aos autos da recuperação 

judicial de Agroboi Comércio de Produtos Agropecuários (Pje nº 

1028557-78.2017.811.0041), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. 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 
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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 Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014746-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 12 de 

julho de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 981327 Nr: 14694-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ABEL VOELZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, 

EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR 

- OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5222/MT, Jocler 

Jeferson Procópio - OAB:19386-OAB/PR, KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. FELMANN - 

OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - 

OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Isto posto, com fulcro no artigo 560 do Código de Processo Civil/2015, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MASSA FALIDA DE OLVEPAR 

S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em desfavor de VALMIR ABEL VOELZ, 

reintegrando a parte autora na posse do imóvel sub judice, tornando 

definitiva a LIMINAR anteriormente concedida às fls. 74/75, o que faço com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.CONDENO o 

réu ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, considerando o tempo despendido, que houve 

dilação probatória, o grau de zelo do profissional e o local da prestação 

(CPC – art. 85, §2°), mas suspendo a sua exigibilidade, uma vez que lhe 

concedo os benefícios da Justiça Gratuita (fl. 98) Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.Cuiabá, 

9 de julho de 2018.ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255037 Nr: 22695-46.2017.811.0041

 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: KRISLLA STEFANY DA SILVA ALMEIDA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO PERTILE BORDA - OAB:21017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem 

como determino a exclusão de valores eventualmente incluídos no 

quadro-geral de credores da recuperanda.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206456 Nr: 6997-97.2017.811.0041

 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: WALDEMAR MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER 

- OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

23.835,87 (vinte e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206457 Nr: 6998-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO DUARTE NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:19450/O, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

FABRÍCIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.871, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

17.000,00 (dezessete mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162679 Nr: 37049-13.2016.811.0041

 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: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 9.099,97 (nove mil e noventa e nove reais e noventa e 

sete centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1133541 Nr: 24416-67.2016.811.0041

 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: JUAREZ OLIVEIRA DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 25.031,74 (vinte cinco mil e trinta e um reais e setenta e 

quatro centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias, bem como parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa em favor do patrono da parte 

autora, atento à atuação profissional do advogado, ao tempo despendido 

para seu serviço e à natureza e importância da causa, com fundamento 

no art. 85, §§ 2º e 8º, bem como ao parágrafo único do art. 86. Transitada 

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

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242183 Nr: 18768-72.2017.811.0041

 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: SEBASTIANA CIRA FIGUEIREDO DA SILVA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSÉ FONTES - 

OAB:11.782, GICELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MAIVANDDER RICARDO 

PEREIRA FARIAS - OAB:12759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Diante disso, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o presente 

feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC.Fixo os honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa em favor do patrono da recuperanda/requerida, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, ficam suspensas as 

obrigações decorrentes da sucumbência, haja vista o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206592 Nr: 7117-43.2017.811.0041

 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: UENDEL CARVALHO DOS SANTOS, UMBERTO 

VERSALLI NETO, VALDECI SIQUEIRA, VALDEMAR BEZERRA DOS 

SANTOS, VALDEMIR DIVINO DOS SANTOS, VALDINAR AZEVEDO 

ARAUJO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, VANDERLEI ALVES VIANA, 

VALMIR DE SOUZA SANTOS

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 
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com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.451,98 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1150377 Nr: 31885-67.2016.811.0041

 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: LUIZ CLODOMILSON FERREIRA DA SILVA, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:15.537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.768,92 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de julho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206461 Nr: 7001-37.2017.811.0041

 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: ARNALDO SILVA MONTEIRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:19450/O, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

FABRÍCIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.871, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Consoante manifestação da parte autora de fls.30/34, intime-se o 

administrador judicial para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206512 Nr: 7047-26.2017.811.0041

 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: JOSÉ DOS SANTOS HENRIQUES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA FERNANDA DE O. AMORIM - 

OAB:19450, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130, 

FABRÍCIA BARROS DE PAIVA - OAB:11.871, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER - OAB:18044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Consoante manifestação da parte autora de fls.30/34, intime-se o 

administrador judicial para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Cuiabá, 09 de julho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310482 Nr: 10969-41.2018.811.0041

 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: ISMAEL SILVA QUEIROZ, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

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

OAB:18763-A, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 25 de junho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311415 Nr: 11234-43.2018.811.0041

 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: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMÁRCIO NAVES, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA 

DE OLIVEIERA PREZA MORENO, BBATEC CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA, AIR TRESE AERO TAXI LTDA., TRESE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CERAMICA LTDA, DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

AVANÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, R. C. 
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CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, 

TRESE-HA IMOBILIARIA DE CERAMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

habilitação de crédito, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, em 

desfavor da empresa Trese Indústria Comércio de Cerâmica Ltda., a fim de 

habilitar o seu crédito.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois não consta como requerente o Município de Várzea 

Grande e nem a empresa Trese Indústria Comércio de Cerâmica Ltda como 

requerida.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310477 Nr: 10964-19.2018.811.0041

 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: FÁTIMA PESSOA SOBRINHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 25 de junho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311416 Nr: 11235-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trese Construtora e Incorp. Ltda, RONIMÁRCIO DUARTE 

DA SILVA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA DE 

OLIVEIRA PREZA, ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, 

BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, AIR TRESE AERO 

TAXI LTDA., TRESE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CERAMICA LTDA, 

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, AVANÇO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, R. C. CONSTRUÇAO CIVIL 

LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

embargos de terceiro, ajuizada por Durvalina Sossai de Oliveira, em 

desfavor da empresa Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois a autora da ação, Durvalina Sossai de Oliveira não 

consta cadastrada, e a empresa Trese Construtora e Incorporadora Ltda 

encontra-se no polo ativo da ação, sendo que o correto seria no polo 

passivo.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310479 Nr: 10966-86.2018.811.0041

 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: LABORATÓRIO SÃO TOMÉ LTDA, INSTITUTO DE 

VIROLOGIA E APOIO LTDA, LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, 

CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

embargos de terceiro, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em 

desfavor da empresa Laboratório São Tomé Ltda., a fim de habilitar o seu 

crédito.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois o autor da ação, Ministério Público do Trabalho não 

consta cadastrado, e a empresa Laboratório São Tomé encontra-se no 

polo ativo da ação, sendo que o correto seria no polo passivo.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311423 Nr: 11240-50.2018.811.0041

 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: ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, FRANCILEI 

MARIANO DO CARMO, MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA

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

OAB:18763/A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

habilitação de crédito, ajuizada por Geiza Mara Gonçalves Cruz, em 

desfavor da empresa Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda., a fim 

de habilitar o seu crédito já reconhecido pela Justiça Laboral.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois o autor da ação, Geiza Mara Gonçalves Cruz, consta 

como requerido e a recuperanda como autora.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311424 Nr: 11241-35.2018.811.0041

 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: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, FRANCILEI 

MARIANO DO CARMO, MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:206.337/SP, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, THAÍS 

SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

habilitação de crédito, ajuizada por Marcelino Manoel de Almeida, em 

desfavor da empresa Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda., a fim 

de habilitar o seu crédito já reconhecido pela Justiça Laboral.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois o autor da ação, Marcelino Manoel de Almeida, consta 

como requerido e a recuperanda como autora.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310690 Nr: 11012-75.2018.811.0041

 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: ALDAIR COUTINHO CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

ZANIN - OAB:12.129-A

 Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) 

dias.Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar 

em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe.Após, vista ao Ministério Público.Defiro o os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.Às 

providências.Cuiabá, 28 de junho de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1001862 Nr: 24206-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELI GUIMARAES DA SILVA VALADARES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

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

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

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

manifeste nos presentes autos, no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1220688 Nr: 11700-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDERSON DO NASCIMENTO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

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

manifeste nos presentes autos, no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241749 Nr: 18620-61.2017.811.0041

 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: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:15.435/MT

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

MORAES - OAB:14485/MT

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288692 Nr: 4530-14.2018.811.0041

 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: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, ADRIANE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

VALDIR RUELIS, EXECUTIVA NORTE TRANSPORTE LTDA, EXECUTIVA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, 

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

-ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES

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

OAB:684-COREC, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

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

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

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242100 Nr: 18741-89.2017.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIAS FLOSE DE DEUS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311420 Nr: 11239-65.2018.811.0041

 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: ENGECENTER CONSTRUTORFA E INCORPORADORA 

LTDA EPP, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZA MARA GONÇALVES CRUZ, FRANCILEI 

MARIANO DO CARMO, MARCELINO MANOEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação se trata de 

habilitação de crédito, ajuizada por Francilei Mariano do Carmo, em 

desfavor da empresa Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda., a fim 

de habilitar o seu crédito já reconhecido pela Justiça Laboral.

Contudo, depreende-se que a autuação do presente feito resta 

equivocada, pois o autor da ação, Francilei Mariano do Carmo, consta 

como requerido e a recuperanda Engecenter Construtora e Incorporadora 

Ltda. como autora.

Ante tal situação, determino que a Secretaria remeta-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para promover a adequação necessária.

 Às providências.

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1032704 Nr: 37930-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, LÚCIO 

FLÁVIO ALVES DE BRITO, NILTON DE BRITTO, VERA LUCIA FISCHER DE 

BRITTO, MILTON DE BRITTO, ELVIRA ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está 

vinculado a recuperação judicial nº 37362-08.2015.811.0041 (código 

1031223) que é de competência do Gabinete I.

Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara 

Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a adequada 

redistribuição do feito.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 25 de junho de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894849 Nr: 26391-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS, PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORT, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

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

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, FABRINA ELY GOUVEA - 

OAB:6638-MT

 Vistos. (...) Contudo, verifica-se que o presente caso não se enquadra 

nas hipóteses de litisconsórcio ativo previstas nos arts. 113 e 114 do CPC, 

tampouco se trata de situação prevista no art. 13 da Lei n. 11.101/05. 

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial para individualizar o 

polo ativo desta habilitação de crédito, permanecendo apenas um autor 

nestes autos (devendo, em sendo o caso, distribuir individualmente as 

habilitações dos demais credores), instruindo o seu pedido com os 

documentos necessários à comprovação do crédito que se pretende 

habilitar, nos exatos termos do art. 9º da LRF c/c art. 319 e seguintes do 

CPC, bem como discriminando pormenorizadamente as verbas 

correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional. Diante da necessidade de proposição 

de uma habilitação de crédito para cada interessado, desde já, autorizo o 

desentranhamento dos documentos que instruíram este feito para 

devolução ao subscritor da exordial, a fim de que tome as medidas que se 

fizerem pertinentes. Em caso de descumprimento da determinação acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

da manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias. Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não 

tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; 

b) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá, 11 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 963931 Nr: 6480-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação da síndica Trust Serviços 

administrativos para se manifestar nos autos no prazo de 5 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, JOSE 

EURIPEDES LEAO, DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA 

MELO LEÃO GOMES, MARLI PASINATO, MARIA OZANA DE SOUZA 

SILVA, SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, 

APARECIDA JUVENTINA DE ABREU, DENISE RODRIGUES, JANAINA 

VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - 

OAB:9758, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8660/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Tony Vitor Santos de Souza - 

OAB:10.460/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Impulsionando os presentes autos, intimo os credores/interessados, no 

prazo comum de 72 horas apresente suas manifestações que entenderem 

pertinentes, quanto aos créditos respectivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

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

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

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

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora através de 

seu patrono Rafael Cisneiro Rodrigues acerca da decisão do dia 

16/03/2018, em que: (...) "Face ao exposto, passo a tecer as seguintes 

deliberações:

1 - Reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para analisar o pedido 

formulado pelas recuperandas concernente à suspensão dos efeitos da 

Portaria n.º 069/2016/GS/SINFRA.

2 – Concedo às recuperandas o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

cumprimento do item “1.1” de fl. 622.

2.1 – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

3 – Finalmente, a fim de se evitar nulidade, determino que o Sr. Gestor 

Judiciário, observe, quando das publicações, o nome do novo advogado 

das recuperandas (RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES – OAB/MT n.º 19.032), 

promovendo, consequentemente, a exclusão nos registros dos 

advogados anteriores da recuperanda.

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

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

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

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

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o propósito de intimar a parte autora através de 

seu patrono Rafael Cisneiro Rodrigues acerca da decisão do dia 

18/05/2018 de fls. 669A, 669B, 669C e 669D. Vide: (...) "Face ao exposto, 

determino:

1) Por todo exposto, atendendo-se ao fim maior da preservação da 

atividade empresarial previsto na Lei 11.101/2005, AUTORIZO AS 

RECUPERANDAS CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E GRANTUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, a participarem do certame 

licitatório (PROCESSO 114732/2012 - CONCORRÊNCIA 01/2017), 

independente da apresentação da Certidão Negativa de Débito 

Trabalhistas e demais documentos relacionados (fls. 709/710).

1.1) Ante a urgência que o caso requer, cumpra-se a presente decisão 

servindo a cópia como Ofício.

2) Recebo o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL com a emenda de fls. 

664/669.

Expeça-se Edital contendo o aviso de recebimento do plano de 

recuperação judicial (art. 53, parágrafo único) e a relação de credores da 

Administradora Judicial juntada às fls. 654/656 (vol. 02) (art. 7º, §2º).

Consigne-se no referido Edital que os credores têm o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para manifestarem eventual OBJEÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (art. 55, parágrafo único), contados da 

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

ou seus sócios ou o Ministério Público, apresentem IMPUGNAÇÃO contra a 

relação de credores do Administrador Judicial, no PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, nos termos do art. 8º, da Lei 11.101/05.

Após, INTIME-SE A RECUPERANDA para que, providencie a publicação do 

edital citado no item anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

de caracterização de desídia.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73531 Nr: 9717-18.2000.811.0041

 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: INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

RENATO CESAR VIANA GOMES, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES NETO - 

OAB:3839, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779/MT, HÉLIO 

LUIZ GARCIA - OAB:3.613, RENATO CÉSAR VIANA GOMES - OAB:2713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, promovo sua republicação para tal fim: "1) Intime-se 

a SÍNDICA (EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL) para, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, manifestar sobre o “laudo técnico de localização e estado 

de documentos dominiais e registrais da Fazenda Araguaí” (fls. 

1911/2163). 2) Deverá a síndica, no mesmo prazo, apresentar nos autos 

03 (três) propostas de advogados para atuar nos processos indicados no 

item “a” de fl. 2184, para posterior análise pelo Juízo, bem como informar 

se insiste na contratação de novo perito para realizar o levantamento da 

área da Fazenda Araguaí (item “a” de fl. 2184), tendo em vista o laudo 

juntado às fls. 1911/2163. 3) Com a manifestação da síndica, colha-se o 

parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO sobre os pedidos de fls. 2184/2185 para: 

- contratação de novo perito para realizar o levantamento da área da 

Fazenda Araguaí (item “a” de fl. 2184) - contratação de novo advogado 

para atuar nos interesses da massa no Agravo Regimental em Recurso 

Especial n.º 1209895/MT, bem como nos Embargos de Terceiro n.º 

50.944-12.2014.8.11.0041 e respectiva impugnação ao valor da causa n.º 

59.596-18.2014.8.11.0041 (item “b” de fl. 2184); - pesquisa de bens e 

patrimônio dos sócios CELSO PERINI e JOSÉ PAULO SOARES e da falida 

INPER, por intermédio do Sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis) (item “d” de fl. 2185). 3.1) Com a juntada do parecer ministerial, 

voltem-me os autos imediatamente conclusos para deliberações. 4) 
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Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para tomar 

conhecimento do teor dos relatórios pormenorizados apresentados pelo 

antigo síndico (fls. 1863/1899), e pela nova síndica (fls. 2164/2220), bem 

como sobre o laudo técnico acima mencionado (fls. 1911/2163), elaborado 

por JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS. (...). Expeça-se o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088702 Nr: 5579-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS 

LTDA ME, FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR, CLÁUDIO 

HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - OAB:20519-O, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, 

HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à 

TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA-ME, 

destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da 

mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO e 

PROPOSTA ALTERNATIVA (fls. 680/687), aprovada em assembleia, com 

as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes 

nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa 

de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal 

como consignado no plano, será o de 30 (trinta) dias da publicação da 

presente decisão, devendo ainda nesse cômputo, ser considerado a data 

base estabelecida para o cumprimento das obrigações ou seja, o dia 25 de 

cada mês, de modo que o marco inicial poderá ser superior ao inicialmente 

estabelecido.8.2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano 

dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito 

em Juízo.8.3) Também em virtude do controle de legalidade, retifico a 

premissa referente à venda dos ativos imobilizados da recuperanda que 

deverá conter a seguinte redação: “6 – NOTA IMPORTANTE 1 – como 

forma complementar de geração de caixa, a empresa poderá usar da 

possibilidade de venda direta de bens do ativo imobilizado, até o limite de 

R$ 400.000,00, mediante demonstração perante o Juízo de utilidade da 

venda, seguida de prévia autorização judicial”.8.4) Do mesmo modo deve 

ser retificada a premissa relativa à AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, 

de modo que com a aprovação do plano sejam extintas apenas contra as 

recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores 

possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, 

bem como torno ineficaz a previsão para substituição ou liberação de 

garantias sem consignar a necessidade do consentimento do seu 

titular.8.5) Declaro NULA a determinação de NOVA ASSEMBLEIA no caso 

de DESCUMPRIMENTO DO PLANO (art. 61, §1º DA LEI 11.101/05) – 

PREMISSA 5, sendo possível, apenas, eventual pleito de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1190412 Nr: 1549-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA 

S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885, PAULO INACIO DIAS LESSA - 

OAB:13.887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5222/MT

 Visto.

Em atendimento ao requerimento da Síndica, às fls. 57, determino a 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

junte aos autos, em mídia eletrônica, cópia integral de todos os processos 

relacionados aos contratos de honorários mencionados na inicial.

Com a juntada da referida mídia eletrônica, renove-se vistas à Sindica, 

pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, como indicado no item “3”, da decisão 

de fls. 40.

Em seguida, colha-se parecer do Ministério Público.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1311532 Nr: 11282-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que os autos a que se pretende opor estes embargos de 

terceiro estão no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

julgamento de recurso de apelação e, portanto, não é possível determinar 

o apensamento.

2. Considerando que não há a possibilidade de determinar a suspensão 

dos autos que não se encontram na primeira instância.

3. Determino, a suspensão do presente até o retorno dos autos à primeira 

instância, inclusive com decisão transitada em julgado, quando será 

possível verificar a ocorrência de prejuízo a terceiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1055272 Nr: 48899-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO AUGUSTO COSTA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

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

OAB:12.790-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que às fls. 225/226 a parte autora juntou procuração 

constituindo advogado, bem como, às fls. 227/228 esse juízo deferiu o 

prazo comum de 5 dias para esclarecimentos e 15 dias para depositar o 

rol de testemunhas, bem como, o d. advogado do réu retirou os autos em 

carga no dia 18/05/2018 e o devolveu somente em 12/06/2018, portanto, 

após o decurso do prazo para a parte autora, defiro o pedido formulado à 

fl. 232 e, por conseguinte, reabro o prazo ao autor para se manifestar 

sobre o despacho saneador e para depositar o rol de testemunhas.

 2. Consigno que a parte ré demostrou que houve um equivoco na 

devolução dos autos e não má-fé, razão pela qual, deixo de aplicar a 

restrição de carga fora da secretaria conforme prevê o NCPC.

3. Desta forma resta prejudicada a audiência e designo nova data para o 

dia 15/10/2018 às 14h30min.

 4. Os presentes saem intimados, inclusive suas testemunhas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 889001 Nr: 22577-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CANDIDO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 
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OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTILHO - OAB:3990

 Vistos.

1. INTIMO as partes, via DJE, para se manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, em 15 dias.

2. Não havendo manifestação, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 745092 Nr: 42208-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILEIA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIVINO DE MORAES, MARIA MARTA 

LUCAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192/MT, 

NPJ - ICEC - OAB:ICEC, TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10.589MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

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

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

AUTORA para, no prazo de 3 (três) dias, querendo, manifestar-se sobre a 

(s) correpondências devolvidas de fls. 357/358, uma vez que o mandado 

de intimação a parte requerente para prestar depoimento pessoal fora 

negativo de folhas 359/360. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 754488 Nr: 6470-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALIL MIKHAIL MALOUF, FÁBIO ALEX 

MONTEIRO RODER, LEILA AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA 

- OAB:3640

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 223/228, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011551-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR MORAES COUTINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005754-67.2018.8.11.0041

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)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010088-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDES FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010088-47.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WANDES FERREIRA DE FREITAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 28.09.2018, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 01 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029542-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON KEVEN MOTTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029542-47.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WEVERSON KEVEN MOTTA DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 28.09.2018, às 10:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032043-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CASUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032043-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: APARECIDO CASUZA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 28.09.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037714-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037714-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 28.09.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017459-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DOURADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017459-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSANE DOURADO DOS SANTOS RÉU: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES 

LTDA Vistos. Emende a parte autora a sua petição inicial, trazendo aos 

autos a página 04 do contrato de id 13752873, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005491-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)
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CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005491-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON NUNES DA SILVA RÉU: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., SAGA SEUL 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos etc. Trata-se 

de demanda promovida por ANDERSON NUNES DA SILVA em desfavor de 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA e SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA ambos qualificados nos autos. O autor e o réu CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA entabularam o acordo (id 13478401). 

Nesse sentido, pretendem as partes a homologação do acordo e a 

extinção do feito com relação à ré CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA e o prosseguimento do feito com relação aos réus remanescente, 

ou seja a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e SAGA SEUL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Assim sendo, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (id 13478401) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a presente demanda com relação a ré CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA, com fulcro nos artigos 487, III, do Código de 

Processo Civil, devendo, entretanto, a demanda prosseguir com relação 

aos réus FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e SAGA SEUL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Custas processuais 

e honorários advocatícios na forma pactuada. As partes abriram mão do 

prazo recursal, portanto certifique-se o transito em julgado. Retifique-se o 

polo passivo da demanda no sistema, efetuando a exclusão da ré 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Com relação ao 

prosseguimento do feito, verifico que a audiência de conciliação restou 

prejudicada em decorrência da conclusão dos autos para análise da 

homologação do acordo. Desta feita, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24.09.2018, às 10:30 horas, que será realizada na sala 03 da 

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

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

da decisão (id. 12409865). Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019842-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MARQUES DE ASSUNCAO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019842-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOELSON MARQUES DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019660-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILSON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019660-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERODILSON SANTANA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019551-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019551-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 
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resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 
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informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, conforme áudio apresentado na exordial, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. Designo o 

dia 28.09.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

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

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

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008252-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE JESUS LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008252-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDO DE JESUS LEAL DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente 

ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo o dia 28.09.2018, às 10:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 01 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007315-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GOMES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007315-29.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MILTON GOMES BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007143-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007143-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FLAVIO DE LIMA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001615-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001615-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALUISIO ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

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

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

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 28.09.2018, às 09:30 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de 

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

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034388-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034388-10.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Inicialmente, recebo a emenda 

da inicial e em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 27.09.2018, às 10h15 para audiência de conciliação que será realizada 

na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

providenciando e expedindo o necessário. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037188-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GORDON SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037188-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERT GORDON SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 09:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012736-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012736-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS BARBOSA GODINHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

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

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 28.09.2018, às 

09:30 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 

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

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012383-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FRANCO NICOLAU 04612408152 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012383-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELA FRANCO NICOLAU 04612408152 RÉU: ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA Vistos Embora o CPC não preveja fase exclusiva de 

especificação de provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e 

de direito, entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível 

atingir a fase de organização e saneamento do processo sem que as 

partes tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 

9º)[1]. Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões 

que surpreendam as partes (art. 10)[2], de modo que as providências 

decisórias do art. 357, por seu potencial de interferir na situação 

processual das partes, devem ser precedidas de oportunização ao 

contraditório. Outrossim, cobra relevo consignar que o atual CPC 

apresenta como norma e princípio a cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não 

deve ser imposto apenas ao magistrado, mas essencialmente às partes. 

Assim sendo, a despeito da exigência de que as provas sejam requeridas 

já na inicial e na contestação e da inexistência de previsão legal desta 

determinação, desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, 

quiçá necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de 

sanear o processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos 

pontos que entendem controvertido, na medida em que nesta fase 

processual a demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as 

provas que entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e 

colaborando para o saneamento e a organização do processo. Note-se, 

que alguns defendem, que a especificação de provas pelas partes deve 

ocorrer após o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, 

ouso discordar pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão 

nos comandos insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de 

saneamento e organização do processo deve o magistrado, dentre outras 

providências, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Assim 

sendo, a possibilidade das partes influenciarem a decisão saneadora, com 

a especificação de provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do 

atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de todos os agentes. 

Doutro lado, é certo que o Processo Civil permite a prolação de decisões 

fracionadas, e o art. 357 do CPC permite em seu § 1º que as partes no 

prazo comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos ou solicitem 

ajustes. Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida como regra, 

mas sim exceção para ocasiões em que haja necessidade de 

“esclarecimentos” ou “ajustes” à decisão saneadora já proferida[4]. 

Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, 

que estabeleceram os Princípios da Cooperação e Não-surpresa, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia 

das partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa 

hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e 

influir nos seus rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz 

Guilherme, Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora 

revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] "(...) é absolutamente 

indispensável tenham as partes possibilidade de pronunciar-se sobre tudo 

que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive 

àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In 

MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo 

: Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal 

hipótese não se revela uma inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” 

pressupõe, via de regra, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade e para tanto o CPC já previa a possibilidade de Embargos de 

Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020034-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020034-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LOURIVALDO RODRIGUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 28.09.2018, às 09:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020011-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WESLEY SALES LEMES (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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020011-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIEL WESLEY SALES LEMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 28.09.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004993-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARILENE CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004993-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO, MARILENE CARVALHO DOS 

SANTOS NASCIMENTO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

348 - SPE LTDA Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Lucro Cessante, ajuizada por ANTONIO BIZERRA 

DO NASCIMENTO e MARILENE CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO 

em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA. 

Designo o dia 17.09.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Quanto ao inversão do 

ônus da prova deixo para fazê-lo por ocasião do saneador cotejando as 

alegações de ambas as partes, ressalvando que a inversão do ônus da 

prova relativamente a fatos ou defeitos de produtos, serviços ou acidente 

de consumo se dá ope legis nos termos do art. 14 § 3º do CDC. Às 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004993-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARILENE CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos o 

endereço completo para citação da parte requerida (com número e CEP), a 

fim de possibilitar a expedição da Carta de Citação. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019796-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019796-24.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON CHAGAS SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 
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passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 
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recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, bem como pela SINCOR conforme áudio apresentado na 

exordial, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 28.09.2018, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

Grosso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019784-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019784-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO RAFAEL FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

28.09.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019648-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019648-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA DA PAIXAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 
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seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida conforme o vídeo apresentado na exordial, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. Designo o 

dia 28.09.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

[1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019351-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAFAYETE PAULO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor da 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a parte 

autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 
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que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida conforme o vídeo apresentado na exordial, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. Designo o 

dia 28.09.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

[1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019309-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PATRICIO RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 
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expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida conforme o vídeo apresentado na exordial, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. Designo o 

dia 28.09.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 
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advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

[1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017403-29.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIA CLAUDENE VIEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

da requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. Assevera a 

parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da referida recusa, 

sustenta que houve negativa tácita do processo administrativo, assim 

como que restou configurada violação ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei 

nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados pela parte autora, 

mister se faz a análise percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que 

passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento 

Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência de prévio requerimento 

administrativo implica em falta de interesse de agir da parte autora para 

pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. Obrigação de 

Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: Considerando 

que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Compete a 

qualquer seguradora consorciada, por expressa determinação legal do 

art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o recebimento dos documentos 

necessários ao processamento do pedido administrativo do segurado, 

inclusive “mediante recibo, que os especificará”. Segundo a Resolução 

CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, 

indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, condições tarifárias e 

administração dos recursos do Seguro Obrigatório, para operar no Seguro 

DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP (art. 32). Além disso, segundo o art. 33, 

caput e § 2º, da referida resolução, o contrato de constituição do 

Consórcio DPVAT deverá conter regras de adesão e retirada das 

seguradoras, devendo estipular, ainda, que qualquer seguradora se 

obriga a receber requerimentos de indenização e reclamações que lhe 

forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras consorciadas são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que o segurado tem 

direito, podendo esse pleitear a indenização perante qualquer seguradora 

participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA. 

PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. 

IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO DO 

IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O 

JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 
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enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e a busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação; b) a ineficiência na condução do 

procedimento administrativo para pagamento do seguro, como, por 

exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o segurado não é 

informado claramente de qual é o documento faltoso; c) descumprimento 

do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, qual seja, de 30 

(trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente fiscalização e 

autuação das seguradoras por descumprimentos das normas, como, por 

exemplo, a não imposição de multa às seguradoras pela infração prevista 

no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, consistente em não pagar a 

indenização no prazo previsto na legislação. Além dos motivos citados, 

hodiernamente, tem-se deparado com outro fato: e) recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida. Aliás, por oportuno, cumpre anotar que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, que teve origem em auditoria na 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, o Tribunal de Contas da União exarou diversas recomendações, 

dentre as quais está adotar as providências cabíveis para normatizar, 

implementar e otimizar o atendimento administrativo, minimizando, assim, a 

judicialização, as despesas com honorários e o prazo de atendimento à 

sociedade (item 9.1.4). Em decisão mais atual (Acórdão 42/2018- TCU 

Plenário), o referido Tribunal determinou o exame do atendimento às 

determinações do Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas 

que supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, bem como pela SINCOR conforme áudio apresentado na 

exordial, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 27.09.2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024740-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754/B (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007251-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - SP207681 (ADVOGADO)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR0059659A (ADVOGADO)

 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 37 de 487



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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036522-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656/O-A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BRAZ CONSTR.E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT0014402A (ADVOGADO)

HELIO COSTA FILHO OAB - MT0014090A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009089-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO GARCIA RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021086-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LIVERO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010537-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010810-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE LURDES DOS SANTOS BALDISSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015159-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014669-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMANTINA DO NASCIMENTO SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015164-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013200-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013098-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE, bem 

como, NO MESMO PRAZO, impulsiono os autos intimando as PARTES para 

manifestarem acerca da perícia realizada na central de conciliação. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025420-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. T. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025420-88.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ITALO DE MORAES TEIXEIRA DOURADO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Antes da prolação de 

sentença dê-se vistas ao Ministério Público e após, concluso para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005371-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE TEREZINHA NAZARIO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

Embargos Monitórios interpostos através da Petição de Id. 13803039. Nada 

Mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757009 Nr: 9153-34.2012.811.0041

 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: ANA BETI FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inaugural, e por conseqüência DECLARO inexistente o débito 

descrito no id. 6760697, ao que CONDENO a requerida ao pagamento de 

danos morais, que arbitro em R$ 1.435,60 (um mil quatrocentos e trinta e 

cinco reais e sessenta centavos), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado 

pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de julho de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831046 Nr: 36736-57.2013.811.0041

 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: CESAR MARQUES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial 

para:a)declarar rescindido o contrato de prestação de serviços mantido 

entre as partes, b)condenar a parte ré a restituir o montante de R$ 

171.501,94 (cento e setenta e um mil quinhentos e um reais e noventa e 

quatro centavos) a parte autora, acrescidos de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC desde cada desembolso;c)condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao 

que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.Face à sucumbência na parte 

mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400200 Nr: 33064-80.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, NOMEIO como perito o DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, 

CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua 24 de outubro, nº 827, 

sala 08, galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, telefone nº (65) 2127-8022 

e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com.Na forma do 

art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela 

expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) 

requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente 

automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), 

salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o 

pagamento na proporção de 50% (NCPC, art. 95, § 3º, I) dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias.Considerando que a parte autora é 

beneficiaria de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 

50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do 

vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado. Defiro o levantamento 

de 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o restante com a 

entrega do laudo. Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

laudo.Intime-se PESSOALMENTE o requerente, bem como o advogado via 

DJE, informando a data e hora da perícia, para que o mesmo compareça 

no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760430 Nr: 12790-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA CLAUDIA PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:13683, MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 12790-90.2012.811.0041

Código: 760430

Vistos.

Após a realização de cálculo pela Contadoria Judicial, restou verificado o 

excesso de execução no valor de R$ 745,37, fls. 231.

Intimadas as partes para manifestarem sobre o cálculo, a executada se 

manifestou concorde (fl. 234).

A exequente permaneceu inerte, conforme certidão à fl. 235.

Desta feita, homologo o cálculo elaborado pela Contadoria, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se alvará em favor da executada no valor de 745,37 (setecentos 

e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme dados 

bancários declinados à fl. 234.

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.

Intime-se a exequente para informar os dados bancários para expedição 

do respectivo alvará judicial do saldo remanescente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032781 Nr: 37980-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA. ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho a 

sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal.Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359948 Nr: 29870-09.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A

 (...) essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para 

que fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação:“Ante 

todo o exposto, homologo o laudo pericial de fls. 443/447 para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, ao que julgo liquidado o título judicial 

exequendo, determinando que BRADESCO SEGUROS S/A efetue o 

pagamento em favor de JOSÉ ROBERTO DA SILVA da quantia de R$ 2.880 

(dois mil oitocentos e oitenta reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, com a 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)”Caso 

haja a interposição de recurso de apelação pela parte ré, intime-se a parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897638 Nr: 28039-13.2014.811.0041

 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: NAIR MARIA DE OLIVEIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

A empresa Real Brasil Consultoria Ltda apresentou proposta de 

honorários (fls. 162/164), inexistindo impugnação das partes.

Homologo o valor dos honorários periciais, ao que determino a intimação 

da requerida Cab Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e esgoto. para depósito dos referidos valores, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do § 3º do artigo 465 do NCP, sob pena de 

preclusão da prova.

Efetuado o depósito, notifique-se o perito nomeado a marcar data para o 

início dos trabalhos, com antecedência de 20 (vinte) dias, no mínimo, 

possibilitando a regular intimação das partes, as quais deverão informar 

os seus respectivos assistentes técnicos.

Ultimada a providência acima, defiro o levantamento de 50% (cinquenta 

por cento) do valor dos honorários periciais.

Por fim, apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, e na mesma 

oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na produção das 

demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta oportunidade.

O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em que se enquadra 

na Meta 02/2017-CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820517 Nr: 26757-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILA CALDAS RODRIGUES, LUCIENE CALDAS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GABRIEL - 

OAB:10967/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE VASCONCELOS 

TORRES - OAB:OAB/DF 27.175

 Processo n° 26757-71.2013.811.0041

Código 820517

Vistos.

Às fls. 290 a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

Devidamente intimada para se manifestar, o exquente deixou transcorrer 

in albis o prazo, conforme certidão de fl. 292.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 19.344,18 (dezenove mil trezentos e quarenta e quatro 

reais e dezoito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 870172 Nr: 9712-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO ARAUJO DE CARVALHO

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 9712-20.2014.811.0041

Código 870172

Vistos.

Verifico que às fls. 107, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 109 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 9.159,50 (nove mil cento e cinquenta e nove reais e 

cinquenta centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 109. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905451 Nr: 33872-12.2014.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que trasncorreu "in albis" o prazo do edital para a 

apresentação da resposta por parte da requerida, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027223 Nr: 35480-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DAMACENO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 267. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 
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Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108027 Nr: 13879-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRENO ARRUDA VALDEZ

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 13879-12.2016.811.0041

Código 1108027

Vistos.

Verifico que às fls. 202, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 204 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 4.526,48 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e 

quarenta e oito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 204. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 805093 Nr: 11559-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUÍS DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS BIG LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Processo n. 11559-91.2013.811.0041

Código 805093

Vistos.

Esclareça a advogada do autor, que ora renuncia, se pagou o valor direto 

ao seu cliente ou se pretende que seja o seu deposito em juízo.

 Ademais, de posse dos dados bancários do seu cliente, nada obsta que 

faça diretamente a ele o valor que lhe é devido, querendo no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n. 54746-18.2014.811.00041

Código 940322

Vistos

Diante da ocorrência de equívoco na publicação disponibilizada no DJE nº 

10286, publicada no dia 03.07.2018, faz-se necessário à 

correção/alteração da decisão lançada no sistema Apolo, pois o conteúdo 

não confere com a decisão atrelada fisicamente aos autos (fls. 151), 

tendo em vista que foi confirmada minuta anterior às correções exaradas 

por este juízo.

Dessa forma, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, 

CORRIJO o decisório lançado no Sistema Apolo e DETERMINO a realização 

de nova publicação da decisão com o conteúdo correto, qual seja:

“Desnecessária a conclusão.

 Cumpra-se, integralmente o já determinado na decisão saneadora de fls. 

130/132.

Às providências.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de feito inserido na meta 2-2018 

CNJ.”

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717643 Nr: 11264-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTURINVEST - INVESTIMENTOS 

TURÍTICOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT 11.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9138/MT, JOAO 

CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, KLEBER 

CORREA DE ARRUDA - OAB:10.528/MT, LAÍS DA COSTA TOURINHO - 

OAB:24.024, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:OAB/MT 11.795, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, TIANA 

CAMARDELLI MATOS - OAB:14767/BA

 Processo nº 11264-25.2011.811.0041

Código 717643

Vistos.

Verifico que o pleito formulado às fls. 301/302 já foi deferido, conforme 

depreende-se da decisão retro.

Desta feita, cumpra-se imediatamente a determinação de fls. 297.
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Intime-se. As providências.

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 26458 Nr: 12787-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANE & SUCULOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A

 Processo n. 2001/279

Código 26458

Vistos.

Conforme solicitado pela parte autora, DEFIRO a suspensão do feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, devendo o feito receber o respectivo código 

(191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386219 Nr: 21993-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOGIGA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

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

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676, JOICE DANHONI - OAB:17.008-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 Processo n. 2009/606

Código 386219

 Vistos

 DEFIRO o pedido de fls. 154.

Expeça-se a referida carta de citação, conforme endereço diligenciado à 

fl. 154.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 10 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 774759

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 206).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

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

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059540 Nr: 50787-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANY LEMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Republicação Decisão fl. 95: "(...)Verifico que a executada PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS colacionou o comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação no valor de R$ 5.241,38 em 

28.03.2018, conforme depósito de fl. 90. O exequente solicitou o 

levantamento do valor incontroverso e a continuação do processo para a 

execução do saldo remanescente, acrescido de multa de 10% e 

honorários advocatícios também fixados em 10%, conforme artigos 523 

caput, §2° e 526, §2° ambos do NCPC (fls. 92/94). Assiste razão ao 

exequente, vez que a executada foi intimada pessoalmente (fl. 81) e não 

efetuou o pagamento da condenação no prazo determinado, devendo 

incidir, a aplicação de multa e honorários advocatícios de 10% sobre a 

diferença. Deduzido o valor depositado de R$ 5.241,38 (cinco mil duzentos 

e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), remanesce o valor de R$ 

993,60 (novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos). Desta 

feita, intime-se a executada para depositar o valor de R$ 993,60 

(novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), conforme 

atualização (fls. 92/94), no prazo de 15 dias, sob pena de multa. 

Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial, conforme dados 

bancários declinados à fl. 82. Da mesma forma, expeça-se alvará em 

favor da parte exequente para levantamento do valor incontroverso nos 

autos, conforme dados bancários indicados às fls. 93/94. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 376118 Nr: 12129-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049647 Nr: 46231-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DA SILVA, NEUSA RIBEIRO 

LACERDA

 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: FABIO JOAO SOITO - 

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

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940138 Nr: 54650-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:66708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821731 Nr: 27919-04.2013.811.0041

 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: FERNANDO CESAR LOURENÇO POZZOBON & CIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO BRIANEZI 

CAZON - OAB:OAB/PR 38.006, TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PR 65.091

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424624 Nr: 8502-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IANAI FERNANDES LEQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA PABLINY COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES E REPRESENTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIJURIS/UNIC - OAB:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776012 Nr: 29296-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELMA RIBEIRO DE AQUINO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814275 Nr: 20749-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE FIGUEIROA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 146730

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860219 Nr: 1916-75.2014.811.0041

 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: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

SOLANGE VENCIO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944389 Nr: 57106-23.2014.811.0041

 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: VALGENI VICENTE COSTA, EDITH CABRAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947895 Nr: 59078-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A, 

PRIMESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058688 Nr: 50366-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMP CHOPP GRILL COM. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107165 Nr: 13457-37.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03-A, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações, devendo, se assim se desejar, recolher 

nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949020 Nr: 59676-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO GOMES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER DE BARROS MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 Código 949020

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 113/115).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

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

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 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.: 1053140 Nr: 47971-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON EDSON REAL BRITO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1059437 Nr: 50743-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782302 Nr: 35936-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIO ISTONE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NAKAD MARREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

Q. ALMEIDA - OAB:4166/MT

 Vistos.

Trata-se de feito que já fora saneado, ocasião em que foi indeferida a 

produção de prova testemunhal, no entanto foi deferida a oitiva do autor e 

reú, conforme requerido pelas partes (fls. 147).

Designada audiência de instrução e julgamento, está não se realizou em 

razão da ausência do autor. Sendo que no mesmo ato foi homologado a 

desistência do depoimento pessoal do réu (fls. 154).

Considerando que o autor mudou-se para a Comarca de Pato Preto/PR, foi 

deferida a expedição de Carta precatóra para sua oitiva (fls. 158). 

Intimado o causídico para comprovar a distribuição da respectiva Carta 

Precatória, este requereu a dilação de prazo, bem como a designação de 

nova audiência de instrução e julgamento para a oitiva do requerido, bem 

como de testemunhas de defesa.

Pois bem.

Conforme já exposto, o único ato pendente é a oitiva do autor.

 Desta feita, considerando o lapso temporal transcorrido desde o pleito 

formulado às fls. 165/166, indefiro-o e determino que intime-se a parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias comprove a distribuição da 

referida Carta Precatória, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA por tratar-se de feito inserido na Meta 

2-2018/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763019 Nr: 15576-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MORAES FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSA DA SILVA, ROSA SOARES 

CARVALHO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 95, assim expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de feito inserio na Meta 

2-2018/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020757 Nr: 32306-91.2015.811.0041

 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: ADRIANA GARCIA PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, MARILUCE 

BORGES DA SILVSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:OAB/MT 11.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, para 

que fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação:“Ante 

a manifestação de fl. 54, HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia ao direito sobre o qual se funda 

a presente ação externada pelo autor, ao que DECLARO resolvido o mérito 

e EXTINTO o processo, na forma estabelecida pelo artigo 487, III, “c” do 

Código de Processo Civil.Com fulcro no que estabelece o art. 82 do CPC, 

condeno a requerente ao pagamento de custas. Todavia, fica dispensada 

do pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC. (...) 

”Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729899 Nr: 25925-09.2011.811.0041

 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: NEUZA FERREIRA COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMARY CANÇADO, CHRISTINE PAES DE 

BARROS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSE BENEDITO DO PRADO 

FILHO - OAB:15.554, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Trata-se de processo que já recebeu a prestação jurisdicional de forma 

definitiva.

Intimadas as partes do retorno dos autos da instância superior, e não 

houve manifestação.

Compete à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA - racionalizar a 

sistemática de arquivamento dos processos, apurar custas pendentes e 

realizar os atos necessários para a cobrança de eventuais custas.

Assim, certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, que deverá ser protocolado pela parte no prazo 

máximo de trinta dias, exclua-se o feito do relatório da unidade jurisdicional 

com a inserção do andamento/código “arquivado com remessa à 

contadoria”.

Feito isto, será realizado automaticamente a modificação da classificação 

do feito para “procedimento administrativo de cobrança de custas”, 

devendo os autos serem remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento – CAA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941127 Nr: 55213-94.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) “Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, esta 

ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por SEBASTIÃO DA 

CONCEIÇÃO PINTO em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. (...) ”Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886868 Nr: 21171-19.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYONE ALLEN MALTA BENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 .................... 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 791181 Nr: 45254-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS, 

LUCIANA HARUMI MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedente 

esta ação de cobrança e CONDENO os réus solidariamente, ao pagamento 

dos aluguéis vencidos desde o mês de Abril de 2011 a Janeiro de 2012, 

devendo ser considerado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais) no que concerne aos 05 (cinco) primeiros meses e R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) no que diz respeito aos 05 (cinco) meses subsequentes. 

Referido valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de 593,86 (quinhentos e noventa e três reais e 

oitenta e seis centavos) referentes às despesas de água e IPTU a ser 

corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, com juros moratórios de um por 

cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela.

(...)”Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924553 Nr: 46197-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860707 Nr: 2278-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JUNIOR RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do Perito, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059540 Nr: 50787-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANY LEMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 900882 Nr: 30515-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TROPICAL PRIVÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE 

BARCELOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Processo n. 30515-24.2014.811.0041

Código 900882

SENTENÇA

Vistos.

As partes comparecem informando que firmaram acordo, conforme se vê 

à fl. 131/133.

Pois bem.

O acordo preenche os requisitos legais.

HOMOLOGO, por sentença, acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102206 Nr: 11432-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACHEL VAL RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 
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intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 827892 Nr: 33752-03.2013.811.0041

 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: OCRESA PEREIRA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SILVERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600, LUIZA SILVA VILAS BOAS - OAB:22292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)., tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406079 Nr: 37473-02.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM DE FATIMA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859565 Nr: 1394-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMARTINA PAINS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA SIQUEIRA DA SILVA BATISTA, CELSO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729239 Nr: 25228-85.2011.811.0041

 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: AMAURI ANTONIO LOSS, EDENIR TÂNIA CALOIS LOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PULCHERIO CESPEDES 

- OAB:13717, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - OAB:11755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO 

FELIPE MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106411 Nr: 13132-62.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, ROSENILDO 

EDER ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116775 Nr: 17346-96.2016.811.0041

 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: OSMAR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153736 Nr: 33354-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SEVERINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953869 Nr: 1987-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 
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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.: 1018286 Nr: 31065-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SÁ

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, Fernando César Zandonadi - OAB:OAB/MT 5736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834

 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.: 1053947 Nr: 48322-23.2015.811.0041

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058015 Nr: 50055-24.2015.811.0041

 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: MAXIMO PEDROSO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941146 Nr: 55230-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY VITOR FLORENTINO

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, verificando que nos autos em comento não houve a 

realização da perícia, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários para a expedição do alvará de restituição 

dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073839 Nr: 57045-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FERREIRA GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 1075268 Nr: 57631-68.2015.811.0041

 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: ROMULO AUGUSTO DE LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 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.: 1096043 Nr: 8874-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 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: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889964 Nr: 23191-80.2014.811.0041

 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: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO E SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402075 Nr: 34079-84.2009.811.0041

 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): JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)., tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756070 Nr: 8150-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIMÃO FERREIRA, JOSÉ APARECIDO S. 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)., tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072755 Nr: 56520-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO OSÓRIO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento do restante dos honorários periciais, consoante 

decisão de fls. 63/64. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 304538 Nr: 15070-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23.604, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)., tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114271 Nr: 16409-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o (os) ofício (os) juntado (os) aos autos 

às fls., postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394668 Nr: 30034-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PINHEIRO FILHO - 

OAB:208971/SP, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, PEDRO 

CESÁRIO CURY DE CASTRO - OAB:89.071 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)., tendo em vista que 

a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874928 Nr: 13364-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY SANTOS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCLEIBSON PEREIRA COSME, LUANA DOS 

SANTOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20.287, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO 
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REIVINDICATÓRIA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade 

por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigos 82, § 

2º, 85, § 2º, incisos I a IV, e 98, § 3º, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 07/08/2018

Horário: 09h15min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120562 Nr: 19046-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA CAROLINE DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.: 1128070 Nr: 22183-97.2016.811.0041

 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: POLIVERSON ADRIANO RIBEIRO PIRES

 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:5736/O

 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.: 1024095 Nr: 33924-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMT, ANGÉLICA DOS SANTOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o 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.: 759345 Nr: 11641-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CRISPIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DOS SANTOS LESIUK, NEI 

CARVALHO RODRIGUES, BANCO FINASA S/A - BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o 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.: 7391 Nr: 11664-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLSKWAGEN - LEASING OPERADO PELA 

AUTOLATINA LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, TATIANE ALESSANDRA LOPES - OAB:1596-E/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.: 883042 Nr: 18568-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo as partes serem intimadas na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o Ofício de fls. 146 e documento do Detran/MT acostado 

aos autos , no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que entender de 
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direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017076-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017076-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA RÉU: JOAO BOSCO 

NOGUEIRA JUNIOR, BANCO BRADESCO S.A. Vistos Trata-se de ação 

anulatória (desconstitutiva) c/c cancelamento de protesto e indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência interposta por 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA em face de JOÃO BOSCO 

NOGUEIRA JUNIOR e BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificados, 

na qual narrou, em síntese que em 06.11.2017 foi vítima de um furto em 

seu escritório profissional, oportunidade em que subtraiu-se dois 

talonários de cheque do Banco Bradesco Prime, sendo um da agência 

3218 e outro da agência 5426. Aduziu o autor que a conta bancária 

existente na agência 3218 não possui movimentação há mais de um ano, 

razão pela qual o Requerente não constatou de imediato o furto do aludido 

talonário. Afirma o autor que comunicou o furto do talonário junto à 

instituição bancária (Bradesco) demandada “por meio do Fone Fácil e 

também fez a comunicação diretamente ao banco, por meio da agência n. 

5426 e 3218, onde possui conta corrente, a fim de que fosse feito o 

devido bloqueio das cártulas, (...)” (id. 13726506 - Pág. 2). Alega, 

entretanto, que em 12.12.2017 a agência 3218 manteve contato 

informando que cheque n. 1326 no valor de R$ 17.698,00, (dezessete mil 

seiscentos e noventa e oito reais) teria sido apresentado, oportunidade em 

que o Requerente mencionou que essa cártula havia sido furtado, ao que 

por orientação da instituição bancária demandada procedeu à 

complementação do boletim de ocorrência, fazendo constar no referido 

aditamento também o número das cártulas subtraídas (1321 a 1340) 

referente à agência 3218 e efetuou a apresentação da documentação na 

agência bancária 3218 a fim de que fosse cancelado todo e qualquer 

talonário do banco, pagando, inclusive, uma taxa para isso. Sustenta o 

autor que a cártula acima mencionada (cheque de nº 1326) foi emitida em 

04.12.2017 no valor de R$ 17.698,00, em favor do requerido João Bosco 

Nogueira Junior, ao que o referido cheque deveria ter sido devolvido pelo 

motivo 30 (roubo ou furto), mas fora devolvido pelo motivo constante na 

alínea 22, consistente em “divergência ou insuficiência da assinatura”, 

apesar da ciência da instituição financeira demandada da subtração da 

referida cártula. Sustenta, assim, que em razão da desídia do requerido o 

aludido título (cheque n. 1326) foi apontado para protesto em razão da 

falta de pagamento, embora desconheça o primeiro Requerido e jamais 

tenha realizado qualquer transação com o mesmo. Pretende, assim, a 

concessão da tutela de urgência para suspender o protesto levado a 

efeito, referente ao cheque n. 1326 do Banco Bradesco. É o necessário 

relato. Decido. Ab initio, é de se consignar que após o indeferimento da 

gratuidade, o autor efetuou recolhimento das custas (id. 14051120 e 

14051135). Note-se, entretanto que o valor dado à causa é de R$ R$ 

17.698,00 (dezessete mil seiscentos e noventa e oito reais), que 

corresponde ao valor do título cujo desconstituição é pretendida e que 

fora apontado junto ao protesto. Doutro lado, o autor efetuou, ainda, 

pedido certo de danos morais, na monta de R$ 15.000,00 (quinze) mil 

reais. Neste aspecto, o art. 292, VI do CPC estabelece que o valor da 

causa deve corresponder ao montante da cumulação dos pedidos. Assim 

sendo, CORRIJO DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA, passando ao montante 

de R$ 32.698,00 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais), ao 

que DETERMINO O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Outrossim, apesar da necessidade de complementação das custas 

processuais, existindo pedido de urgência, passo a apreciar o pleito. O 

art. 294 do CPC estabelece o seguinte: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, é possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, senão vejamos. O título protestado 

é o cheque do id. 13726616 - Pág. 1, ao que comparando a assinatura 

lançada na referida cártula com a assinatura lançada na CNH do id. 

13726525 e na procuração do id. 13726516, resta evidenciada a gritante 

diferença. Outrossim, a documentação carreada aos autos informa-nos, 

nesta fase de cognição sumária a ocorrência do furto e as necessárias 

comunicações à instituição financeira. O arcabouço documental carreado 

aos autos indica, portanto, que o cheque protestado apresenta-se como 

questionável, do ponto de vista de sua exigibilidade. O periculum in mora é 

evidenciado pela restrição ao crédito gerada pelo apontamento do título ao 

protesto e aos órgãos de proteção. Assim sendo, o periculum in mora é de 

tal evidência que dispensa enfastiantes demonstrações, eis que são 

evidentes os efeitos que o protesto acarreta na vida da pessoa física ou 

jurídica, causando-lhe prejuízos na órbita financeira, de modo que a liminar 

deve ser deferida, sobretudo ante o princípio da lealdade processual, 

inerente a todos os que litigam em Juízo. Outrossim, quanto a ausência de 

prestação de caução pela Requerente, necessário salientar que a 

exigência de contracautela discricionária do Juiz, residindo no âmbito do 

seu poder geral de cautela, se recomendável, podendo ocorrer até mesmo 

após a concessão da liminar (STJ-RT 666/177 e RF 312/97). Friso, ainda, 

que analisando os documentos colacionados, cobra relevo consignar que 

o título questionado já restou protestado, quando a demanda restou 

distribuída. Destarte, a inviável a “sustação do protesto” nesta ocasião, in 

verbis: “A sustação de protesto é a reação do devedor à ação do credor. 

É o exercício legítimo de um direito daquele que esteja na iminência de ter 

um título indevidamente protestado”.(Professor Luiz Alberto Hoff) (grifo 

nosso). Evidente, portanto, que a sustação do protesto aplica-se para as 

hipóteses em que o protesto ainda não se efetivou, visto que a medida 

cautelar visa prevenir a ocorrência de prejuízo, não cabendo, portanto, a 

adoção da aludida providência após a lavratura e registro do protesto, 

como é a hipótese dos autos. Contudo, é certo que a suspensão dos 

efeitos do protesto, até que seja decidida o mérito da demanda, que tem 

com objeto o reconhecimento de que o débito apontado no título é 

inexistente pode ser realizado nesta ocasião. Neste aspecto, o STJ já 

assentou o seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. 

SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE 

CAUTELA E FUNGIBILIDADE ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES E AS 

ANTECIPATÓRIAS DOS EFEITOS DA TUTELA. - O princípio da fungibilidade 

entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela 

confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a 
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título de antecipação dos efeitos da tutela. - Segundo o entendimento do 

STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há 

discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de 

protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 

do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as 

circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor 

diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom 

direito e quando houver a prestação de contracautela. - De acordo com o 

poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas 

cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode 

ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão 

dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido.” (STJ. REsp nº 

627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, J. em: 25.04.2006, 

DJ 08.05.2006, p. 198 – grifo nosso) “MEDIDA CAUTELAR. SERASA. 

PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, 

que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações 

restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos 

nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - MC: 5265 SP 

2002/0076170-2, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 

15/08/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.10.2002 p. 

250) O eg. TJMT, assim como os demais tribunais pátrios possuem 

entendimento similar, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR 

DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS ENQUANTO PERDURAR A DISCUSSÃO JUDICIAL – INVALIDADE 

DO TÍTULO DECLARADA NO FEITO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

CAUTELAR – LIMINAR CONFIRMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É admitida a 

suspensão dos efeitos do ato notarial já efetivado, enquanto perdurar a 

discussão judicial quanto à inexigibilidade do débito que ensejou a emissão 

do título de crédito levado ao protesto.Não há falar em cunho satisfativo da 

ação cautelar de sustação de protesto, tendo em vista que o 

cancelamento do protesto é efetivado somente em caso de procedência 

da ação principal.A sentença proferida na ação principal julgou 

procedente o pedido para reconhecer que o protesto foi ilegítimo e 

declarar inexistente o débito apontado no título, não cabendo outra 

decisão na ação cautelar de sustação de protesto senão a de 

procedência, para confirmar a liminar anteriormente deferida.”(TJMT - Ap 

54915/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016) 

“APELAÇÃO CÍVEL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. A preferência do autor em 

ajuizar previamente a medida cautelar e posteriormente a ação principal 

pelo rito ordinário não é causa de extinção da cautelar.” (TJ-MG 

200000048279780001 MG 2.0000.00.482797-8/000(1), Relator: FABIO 

MAIA VIANI, Data de Julgamento: 09/08/2005, Data de Publicação: 

22/10/2005) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL. ICMS. CDA LEVADA A PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL 

DO VALOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO 

PROTESTO. Efetuado o depósito prévio equivalente a integralidade do 

valor, deve ser deferida a suspensão dos efeitos do protesto, nos termos 

do artigo 151, II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ. Situação que confere ao 

sujeito passivo a possibilidade de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. Decisão reformada. Recurso provido.”  (TJ-SP 

20029242320188260000 SP 2002924-23.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo 

Semer, Data de Julgamento: 09/04/2018, 10ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 10/04/2018) Diante do exposto, presentes o 

estabelecidos pelo art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada inaudita 

altera pars, ao que SUSPENDO os efeitos do protesto do título 

apresentado pela requerida perante o Cartório do 4º Ofício desta Comarca 

de Cuiabá, sob o protocolo n. 406334, ao que determino, ainda, que a 

requerida se abstenha de apontar o referido título junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA/SPC, etc.), sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais). Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Caso o apontamento já tenha sido realizado, deverão os 

requeridos providenciar a baixa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, e 

comprovar nos autos, sob pena de incidência da multa já estabelecida. 

Oficie-se ao Cartório do 4º Ofício desta Comarca, para adoção das 

providências visando a suspensão dos efeitos, até ulterior determinação 

deste Juízo. Vinculo, entretanto, o cumprimento da liminar à demonstração 

de complementação das custas pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transcorrido o prazo, e inexistindo a complementação, certifique e 

remeta-se o feito à conclusão para extinção sem julgamento do mérito. Em 

atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 

24.09.2018 às 11:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018901-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CATARINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018901-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLENE CATARINA DOS REIS REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos. 

MARLENE CATARINA DOS REIS ajuizou a presente “AÇÃO DE REVISÃO 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS COM 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” em face da 

ÁGUAS CUIABÁ S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação à parte ré 

da obrigação consubstanciada na abstenção de suspender ou manter 

suspenso o serviço de fornecimento de água em sua residência, matrícula 

n. 16737-1, relativamente às faturas dos meses de setembro a novembro 

de 2017 e fevereiro a maio de 2018, em razão de suposta irregularidade 

na medição/cobrança do seu consumo. É o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar 

de concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC 

dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 
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jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através das faturas acostadas nos id´s 13921661 a 

13921715, que o seu consumo corresponde em média a aproximadamente 

18 m³ (dezoito metros cúbicos) por mês, ou seja, percebe-se que houve 

um exponencial aumento na sua conta de água, o que em sede de análise 

perfunctória permite a ilação da existência de alguma irregularidade. Do 

mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que 

o corte de água acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a água 

é essencial aos afazeres domésticos e à manutenção da vida do cidadão. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a 

parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua 

concessão, a liminar requestada comporta deferimento, eis que 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do 

exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, 

nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à ré que se abstenha 

de suspender ou manter suspenso o serviço de fornecimento de água em 

sua residência, neste caso, restabelecendo-o no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, relativamente à faturas dos meses de setembro a 

novembro de 2017 e fevereiro a maio de 2018, matrícula n. 16737-1, até o 

deslinde deste feito, sob pena de aplicação de multa cominatória diária que 

fixo desde já no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de 

descumprimento injustificado da medida, limitada ao patamar de 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 10/09/2018, às 11:00 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 09 de julho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011833-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011833-96.2017.8.11.0041. AUTOR: GIRUS 

MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA RÉU: CARMEM LUCIA DA SILVA Vistos. 

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, ingressou com a presente Ação 

Monitória em face de CARMEM LÚCIA SILVA DE SOUZA, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, suscitando, em síntese ser credora da 

requerida da quantia atualizada no montante de R$ 4.504,33 (quatro mil, 

quinhentos e quatro reais e trinta e três centavos), representada pelos 

cheques de números 000062, 000082, 000101, 000102, 000107 e 000108, 

sacados contra o Banco Sicoob, Cooperativa 4425, em Cuiabá (MT), 

vencidos em 13 de novembro de 2015, 30 de novembro de 2015, 10 de 

dezembro de 2015, 11 de dezembro de 2015, 21 de dezembro de 2015 e 

03 de janeiro de 2016. Determinada a citação, a requerida esta não foi 

citada (id. 5778389). Instado a se manifestar, a requerente pleiteou a 

suspensão do processo (id. 10027199) pelo prazo de 30 dias. 

Transcorrido o referido prazo a requerente pugnou pelo o arquivamento 

dos autos sem baixa na distribuição. Defiro o pedido de arquivamento dos 

autos, sem baixa na distribuição até ulterior provocação do requerente, 

ressalvando a prescrição intercorrente do direito invocado (Súmula 503 do 

STJ[1] e §I º do art. 206 do CC [2] c/c art. 924, V do CPC). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Súmula 503 do STJ: “O prazo para 

ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força 

executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão 

estampada na cártula” [2] “PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. 

Prescrição que se opera em cinco anos a contar do dia seguinte à data da 

emissão do título. Súmula 503, do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. 

Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 00006503920128260095 SP 

0000650-39.2012.8.26.0095, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 14/08/2014, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/08/2014)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016931-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO (REQUERENTE)

BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016931-96.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO, GRACE CRISTIANI CARVALHO 

NUNES GASPAROTO REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. 

Vistos. Buscando evitar a chamada "decisão surpresa", vedada pelo atual 

CPC, devem as partes se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto 

aos documentos juntados pelo requerido, (id. 7920843, 9332488 e 

11965737) e a alegação de necessidade de suspensão do presente 

processo face a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente ao 

REsp 1635428/SC e RESP 1498484/DF (id. 9944411), bem como acerca 

dos documentos colacionados aos autos pelos autores (id. 11153437). Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037345-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFRAN DA SILVA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FERREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO 1037345-81.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ELIFRAN 

DA SILVA E SILVA EMBARGADO: JOEL FERREIRA DE SOUZA, BAU 

HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA Vistos etc. Alguns 

aspectos devem ser esclarecidos. Apesar de ter sido facultado ao 

embargante a comprovação da condição de hipossuficiente (id11103901), 

o mesmo permaneceu inerte (id. 14040628). Denote-se, que ao magistrado 

é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte 
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não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável 

o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem 

comprovadamente demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado 

assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, 

justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001483-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE LIMA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001483-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENATO DE LIMA BARROS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 10143780, a executada 

colacionou o comprovante do pagamento espontâneo da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 13204535 concordando com o valor depositado e 

requerendo o levantamento do montante. É o relatório. Decido. Nos termos 

do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

espontaneamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante 

de depósito judicial do valor atualizado de R$ 7.630,03 (sete mil seiscentos 

e trinta reais e três centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral 

do montante da condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO 

este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados ao id. 13204535. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho 

de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034794-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034794-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 

13968325, a executada colacionou o comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito. O exequente se manifestou ao id. 14111423 concordando com o 

valor depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

7.299,53 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três 

centavos). Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, 

conforme dados bancários declinados ao id. 14111423. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e cautelas de praxe. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018. Luiz 

Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003188-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. O. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003188-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WINICIUS LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARCIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WINICIUS LUIZ OLIVEIRA DOS 

SANTOS neste ato representado por sua genitora MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 01/09/2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 11738797, 
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11738800, 11738804, 11738807, 11738808 . Devidamente citada (id. 

11808693 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

12480461 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Lider 

no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência do Laudo do IML; V – Carência de Ação – Boletim de Ocorrência 

sem Validade. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12948106 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 12928054 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13151523 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13405995 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. 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, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “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. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à 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, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “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. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM 

DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da 

análise acurada dos autos constata-se que a narrativa do Boletim de 

Ocorrência é verossímil, ademais já há posicionamento sobre o assunto 

nos nossos Tribunais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017). Portanto, Rejeito a preliminar. Superadas as 

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 
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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 a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11738804), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 12928054). 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 01.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12928054), 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 ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 
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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 ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora 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 de um dos punhos 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 (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% 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 ESQUERDO: *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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

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 (01.09.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. 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. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. Luiz Octavio O.Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023871-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO)

NAJILA CONCEICAO SAYD PINTO OAB - MT20169/O (ADVOGADO)

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023871-77.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP Vistos 

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZÔNIA LTDA, ingressou com a presente 

ação de ressarcimento de dano causado em prédios locados em face de 

V.R. COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. EPP (Nome 

fantasia: Refrigeração Globo Master), devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, suscitando, em síntese que na qualidade de proprietário do 

imóvel urbano situado na Av. Mario Corrêa, nº 319-A, Bairro Porto, 

Cuiabá/MT realizou com a demandada contrato de locação em 25/03/2015, 

pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01/04/2015 e término em 

31/03/2016, ao valor de aluguel mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com vencimento no dia 03 (três) de cada mês, e suscitou que conforme 

ajuste entre as partes, devidamente constante do no contrato, seria 

acrescido durante os 10 (dez) primeiros meses, do valor mensal de R$ 

142,20 (cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) a título de seguro 

do prédio, no total, portanto, a ser pago durante os anunciados 10 (dez) 

primeiros meses, de R$ 4.142,20 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais 

e vinte centavos). Houve, ainda, mediante contrato de locação entre as 

partes em 01/12/2014, a locação do “Espaço-Entrada e o terreno fundos 

do salão pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01/12/2014 e 

término em 30/11/2015, ao valor mensal de aluguel de R$ 1.650,00 (um mil 

seiscentos e cinqüenta reais), que seria pago todo dia 03 (três) de cada 

mês.” (id. 4526974 - Pág. 2). Alega o autor que em razão de inadimplência 

inadimplemento quanto aos alugueis contratados, houve demanda de 

despejo, em trâmite perante este Juízo na 3º Vara Cível da Comarca da 

Capital, Processo nº 28815-76.2015.811.0041, Código 1012955, sendo 

que após o ajuizamento da referida demanda houve a desocupou dos 

imóveis e a entrega voluntária das chaves ao Requerente, procedendo-se, 

então VISTORIA dos imóveis, cujo resultado gerou termo de vistoria em 

19.12.2015 e notificação da requerida, recebida via AR em 22/03/2016 

para os consertos apontados. Em razão do transcurso do prazo 

estabelecido na notificação, a requerente ingressou com a presente 

demanda, visando a condenação da requerida ao ressarcimento dos 

valores apontados na inicial. Com a inicial apresentou-se, ainda, 03 (três) 

orçamentos relativos à mão-de-obra, sendo que primeiro revela-nos o 

valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), o segundo o valor 

de R$ 14.160,00 (catorze mil, cento e sessenta reais) e o terceiro o valor 

de R$ 12.970,00 (doze mi, novecentos e setenta reais). O requerente 

apresentou, ainda, orçamentos pertinentes aos materiais necessários à 

recuperação dos estragos e danificações contratados nos prédios 

locados, e relacionou na inicial os seguintes valores: “a) Locadora Bota 

Fora, conforme Recibo nº 59604, datado de 10/09/2015 (Doc. em anexo), 

no valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais); b) Conquista Mat. para 

Construções, Orçamento nº 0012030, datado de 01/09/2015 (Doc. em 

anexo), no valor total de R$ 1.713,60 (um mil, setecentos e treze reais e 

sessenta centavos); c) Monte Castelo Mat. para Const. Ltda., Pedido nº 

001252089, datado de 25/08/2015 (Doc. em anexo), no valor total de R$ 

7.710,25 (sete mil, setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos); d) 

Serralheria Continental, com dois orçamentos distintos, sendo o datado de 

26/08/2015 (Doc. em anexo), referente a uma Porta Trocas 2 fita e duas 

Portas 1 mola, no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), e o datado de 

15/09/2015 (Doc. em anexo), referente a um (01) Portão de Teto Valos, no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), no total geral de R$ 1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais). (...) limpeza de fossa, conforme Nota de Serviços nº 

21429, de 17/09/2015 em anexo, a Requerente, desembolsou o valor 

cobrado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).” (id. 4526974 - Pág. 3) 

Suscita, portanto, que visando a recuperação dos prédios locados ao 

estado em que estes foram entregues à locatária/demandada há 

necessidade da condenação da demandada ao pagamento do montante 

de R$ 26.878,85 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta 

e cinco centavos). Com a inicial vieram documentos. A requerida foi citada 

da presente demanda em 14.03.2017 (id. 5517200), mas deixou de 

comparecer à audiência de conciliação realizada em 08.05.2017 (id. 

6800486), oportunidade em que o requerente pleiteou a aplicação de multa 

à demandada. Através da decisão do id. 9694250, aplicou-se a multa 

prevista no § 8º do artigo 334 do NCPC, no montante equivalente a 2% 

(dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do Estado. 

Certificou-se nos autos a inércia da requerida e a ausência de 

contestação (id 9696942). O autor compareceu nos autos pugnando pelo 

reconhecimento da revelia e o julgamento do feito no estado em que se 

encontra (id. 9986965. É o necessário relato. Decido. Em razão de não 

existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 
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princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I e II, do Novo Código de 

Processo Civil. A requerida devidamente citada não se manifestou nos 

autos, pelo que lhe DECRETO A REVELIA, sendo que a espécie não se 

enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de 

Processo Civil, que afastam os seus efeitos, de modo que, deixado de 

oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor na petição inicial (NCPC – art. 344). Não obstante a 

revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção 

tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o 

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito 

que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do 

convencimento. Nesse sentido, o termo de vistoria (id. 4527009 - Pág. 2) 

relata as danificações apuradas no imóvel, e o valor dos reparos. 

Outrossim, as fotos do id. 4527020 apontam a evidente existência de 

danos no imóvel locado. Doutro lado, é certo que o referido documento 

restou encaminhado à requerida, consoante se infere do documento do id. 

4527013, no qual relatou-se, inclusive a existência dos 03 (três) 

orçamentos acerca da mão-de-obra para realização dos trabalhos 

necessários. Assim, as provas produzidas nos autos estão por 

corroborar com os efeitos da revelia, pois inexiste no processo qualquer 

elemento que comprometa a presunção de veracidade dos fatos narrados 

pela autora, devendo o seu pleito prosperar. Registro, entretanto, que com 

relação à mão-de-obra o autor apresentou 03 (três) orçamentos, e 

suscitou que “(...) em relação aos mesmos, a Requerente, posta-se 

optante para o primeiro, no valor de mão de obra orçada em R$ 15.400,00 

(quinze mil e quatrocentos reais).” (id. 4526974 - Pág. 3). Note-se, que a 

“opção” do autor pelo orçamento mais custoso não foi realizado com 

qualquer critério. Assim sendo, entendo pertinente condenar o requerido 

ao pagamento do orçamento intermediário, ou seja R$ 14.160,00 (catorze 

mil, cento e sessenta reais). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido na presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de 

R$ 25.638,85 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e 

cinco centavos), a serem corridos pelo INPC a partir da sentença, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, torno definitiva a multa aplicada através da decisão 

do id. 9694250, com fundamento no § 8º do artigo 334 do NCPC, no 

montante equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, em favor do Estado. P.R.I. Após o trânsito em jugado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

julho de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027444-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA XAVIER DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027444-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARINA XAVIER DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARINA XAVIER DE JESUS move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.04.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9695441, 9695450, 9695477, 9695494 . Devidamente 

citada (id. 9712477 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 10761944 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora 

Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de Entrega da 

Documentação; III – Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV – 

Ausência do Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 11375841 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10830758 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13391518 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13259142 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que 

o autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. 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, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “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. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
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Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à 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, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “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. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. Superadas as 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. No que tange a alegação de não pagamento do prêmio 

do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento, nossos Tribunais 

possuem o seguinte posicionamento: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO 

DUT – DESNECESSIDADE – SIMPLES PROVA DA OCORRÊNCIA DO 

SINISTRO E DO DANO DECORRENTE – SALÁRIO MÍNIMO – ÉPOCA DO 

ACIDENTE - GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 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 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e 

considerando que o acidentado juntou certidão de ocorrência emitida pela 

Polícia Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o 

resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, 

sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização. A 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é 

requisito para o pagamento da indenização. Deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização. A incidência tanto dos juros como da correção monetária em 

condenação com base em salário mínimo não configura bis in idem. 

Estando os honorários advocatícios em consonância com o art. 20, §3°, 

alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC, não merece reforma. (TJMT - Ap 18265/2012, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/05/2012, Publicado no DJE 15/06/2012 - detaquei)”. 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 a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 9695477), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10830758). 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 21.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10830758), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão ESTRUTURA CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora 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 da estrutura crânio facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O.Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000912-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIANO MORAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000912-44.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KLEBIANO MORAES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KLEBIANO MORAES DE ARRUDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.12.2017, 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 de ids. 11401177, 11401182, 11401189, 11401198, 

11401209, 11401225 . Devidamente citada (id. 11432363 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12207948 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II –Pedido Administrativo 

Prévio; III – Da Não Comprovação do Pedido Adm. e a Sua Recusa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13001835 

. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, 

na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 12383059 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 13189537 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 13389000. É o relatório. Decido. 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. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. Superadas as 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 a 
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parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11401198), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 12383059). 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 09.12.2017, 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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12383059), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 
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da autora 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 de uma 

das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 Quanto ao pedido de 

que a ré se comunique com a parte autora somente por meio deste 

processo judicial, verifico que em nada interfere na marcha processual, 

inclusive não traz nenhum prejuízo a nenhuma das partes. No que tange á 

alegação de litigância, averiguo que os meios de defesa utilizados pela 

seguradora não constituem atos que justificam a litigância de má-fé. 

Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de Processo Civil define os 

casos em que estará configurado o referido instituto: “Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidentes manifestamente infundados. VII - interpuser recurso 

com intuito manifestamente protelatório.” No caso em análise, portanto, não 

restou configurada a litigância de má-fé. No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.12.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. 

Luiz Octavio o. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028666-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028666-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITA DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BENEDITA DA SILVA PEREIRA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.06.2017, 

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 de ids. 9877573, 9877602, 9877610, 9877743, 9877662, 

9877658 . Devidamente citada (id. 9971358 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 11573576 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido Administrativo Prévio. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 12244076 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 11119665 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13184871 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13388213 . É o relatório. Decido. 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. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“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 
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indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as 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 a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9877662), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 11119665). 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 11.06.2017, 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 
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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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11119665), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora 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 de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 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: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.06.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003713-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WG DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR FERNANDES SOUZA OAB - GO43249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003713-64.2017.8.11.0041. AUTOR: WG 

DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES 

LTDA - ME RÉU: CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI, 

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Processo nº 

31938-48.2016.811.0041 Vistos. WG DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS E 

EQUIPAMENTOS PARA CAMINHÕES LTDA, propôs a presente AÇÃO 

MONITÓRIA em desfavor de CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI e 

ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, alegando, em síntese 

ser credor da quantia de R$33.615,75 (trinta e três mil, seiscentos e 

quinze reais e setenta e cinco centavos), referente às notas fiscais, 

boletos e instrumentos de protesto acostados aos autos e atualizado, 

consoante planilha de cálculo do id. 4830303. Determinada a citação, as 

requeridas foram citadas (certidões do id. 8355600 e 8355881). Através 

da petição do id. 10038973, a requerente pleiteou a conversão do 

mandado monitório em executório, tendo em vista a ausência de 

pagamento do débito, inexistindo, ainda, embargos apresentados pelos 

demandados. Antes da análise do referido pedido as requeridas juntaram 

procuração nos autos (id. 10038988 e 10038996), ao que apresentaram a 

petição do id. 11670918, aduzindo que o Juízo da 1ª Vara da Capital, 

deferiu o processamento da recuperação judicial das demandadas, no 

bojo do feito número 1036259-75.2017.8.11.0041. Suscitou, ainda, que os 

créditos perseguidos na presente demanda estão arrolados na 

recuperação judicial, e em razão de tais aspectos a demanda deveria ter o 

seu curso suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A petição 

em questão restou protocolada nestes autos em 07.02.2018. É o 

necessário relato. Decido. Ab initio, é de ser consignado que o mero 

deferimento do processamento da recuperação judicial não gera, por si 

só, a extinção da demanda de conhecimento. Interessante, neste sentido, 

consignar que em 2015, o STJ firmou entendimento corporificado no 

enunciado 12 segundo o qual "Estão sujeitos à recuperação judicial os 

créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus 

efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional"[1]. Noutro giro, 

trata-se de demanda monitória na qual os títulos que a embasem não 

possuam força executiva, na forma do que estabelece o art. 700 do CPC. 

Assim sendo, o fato de já estar sendo processada a recuperação judicial 

das demandadas, de modo algum implica na suspensão da presente 

demanda monitória, tampouco na remessa dos autos ao juízo da 

recuperação judicial. Registre-se que, tratando-se de ação monitória, ao 

menos até a constituição de título executivo, não cabe a suspensão 

prevista na Lei n. 11.101/05. Isso porque, quando ainda não há a 

conversão do mandado em título executivo, a ação monitória possui 

natureza de processo de conhecimento. Para melhor elucidar a questão, 
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cumpre transcrever a redação do artigo 6 º, parágrafo primeiro, da 

referida Lei: “Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no 

juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia 

ilíquida.” (grifo nosso) Isso significa dizer que o dispositivo legal antes 

referido traz, em seu parágrafo primeiro, uma exceção à regra prevista no 

caput do artigo 6º, qual seja a não suspensão de processo que demandar 

quantia ilíquida. No mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios, 

in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO, POIS SE TRATA DE AÇÃO 

QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. 

RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70063942932, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/07/2015 – grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA 

MONITÓRIA. Presente prova documentada hábil a embasar o pleito 

monitório, cabe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora a teor do disposto no artigo 373, inciso 

II, do novo Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a 

empresa demandada. Sentença de procedência mantida. Recuperação 

judicial. Os processos de conhecimento contra empresas submetidas à 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem ter 

regular prosseguimento até a constituição do título executivo judicial. 

Impossibilidade de realização de atos de constrição nos autos da demanda 

individual acaso possível a habilitação do crédito perante o juízo universal. 

Precedentes. Recurso provido no ponto. Unânime. deram parcial 

provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70075641266, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 29/11/2017 – grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DAS 

DEMANDAS JUDICIAIS. INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA 

DO PEDIDO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Dispõe 

o art. 6º, da Lei nº 11.101/2005 que a decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II – Tratam 

os autos de ação monitória para obtenção de mandado executivo de um 

crédito relativo a serviços de frete representado por cheques, e 

exatamente por se tratar de demanda mediante a qual se almeja a certeza 

e liquidez de crédito, e que portanto, não ensejaria qualquer constrição 

patrimonial em desfavor da devedora apelante, encontrando-se 

preservado, portanto, o intuito precípuo de preservação da par conditio 

creditorium, razão não há para sequer suspender o seu prosseguimento, 

quem dirá para extingui-la, como pretende o apelante. III - Apelação 

conhecida e improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por 

unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do 

voto do Relator.” (TJES - APL: 00009461820108080003, Relator: JORGE 

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017 – grifo nosso) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. - A recuperação judicial da empresa agravante 

defere a suspensão das ações pelo período de 180 dias contados do 

deferimento daquela. Ultrapassado o prazo, imperativo é o prosseguimento 

da ação, nos termos do que prescreve o art. 6º. § 4º da Lei 11.101/2005 - 

Ademais, de acordo com a jurisprudência atual, desnecessária a 

suspensão do feito, que visa apenas a constituição do título executivo 

judicial.” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075619759, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/01/2018 – 

grifo nosso). Por fim, o eg. TJMT em decisão da lavra do eminente 

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho assentou o seguinte: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - SUSPENSÃO DO FEITO 

INDEFERIDA - ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - OBRIGAÇÃO AINDA 

NÃO APERFEIÇOADA - NOVAÇÃO INVIÁVEL - RECURSO NÃO 

PROVIDO.O deferimento de recuperação judicial não suspende o trâmite 

da ação monitória enquanto ela não for convertida em execução, uma vez 

que a obrigação contida no título precisa ser aperfeiçoada (art. 6º, § 1º, 

da Lei nº. 11.101/2005).” (TJMT - AI 76827/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015 – grifo nosso) 

Destaca-se, ainda, que em consulta ao processo n. 

1036259-75.2017.8.11.0041 (recuperação judicial das demandadas), a 

decisão que deferiu o processamento da recuperação foi exarada em 

11.12.2017, e nesse sentido o saty period encerrou-se em 11.06.2017, 

inexistindo, portanto, motivos para a suspensão do presente feito nesta 

ocasião. Assim sendo, indefiro o pedido de suspensão da presente ação 

monitória, passando a avaliar a possibilidade de conversão do mandado 

monitório em executivo. Os requeridos apesar de citados, não pagaram o 

débito perseguido e não apresentaram embargos monitórios, sendo certo 

que a pretensão de suspensão do feito foi indeferida nesta ocasião. 

Destarte, consoante preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo 

Civil, não havendo oposição de embargos pelo demandado, deve ser 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a devida 

conversão da presente ação. Dessa forma, CONSTITUO de pleno direito 

em título executivo judicial os documentos contidos na inicial, quais sejam 

as Notas Fiscais juntadas nos id’s. 4830148, 4830154, 4830160, 4830167, 

4830252, 4830178, 4830184, 4830192, 4830198, 4830207 e 4830228, 

acrescido dos boletos (id. 4830220) e instrumento de protestos que as 

acompanham. Outrossim, face ao transcurso do prazo de suspensão 

estabelecido pelo Juízo recuperacional, bem como ausência de informação 

de eventual aprovação ou mesmo apresentação do plano de pagamento, 

autorizo a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Tratando-se 

de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas anotações, 

comunicando o Cartório Distribuidor, ao que deve a gestora observar o 

determinado no art. 368 da CNGC, que estabelece: “Art. 348. Quando 

houver protocolo de cumprimento de sentença nos procedimentos de 

conhecimento o gestor deve proceder à imediata conversão do tipo do 

processo para cumprimento de sentença (código da classe 20126) e no 

sistema Projudi (código da classe 00156); o PJE será disciplinado por 

Resolução específica do Tribunal Pleno.” Intime-se a devedora, através de 

seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, se os devedores não 

efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como 

impõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no mandado de 

intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independente de 

penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Consultando-se os precedentes que 

deram suporte ao enunciado 12, encontramos: AgRg no AREsp 

468895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

06/11/2014, DJe 14/11/2014 e REsp 1377764/MS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023912-44.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: CONSTRULOC 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, CONSTRUTORA VILLAS BOAS 

LTDA - ME Vistos. CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., 

ingressou com a presente ação monitória em desfavor de CONSTRULOC 
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CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA e CONSTRUTORA VILLAS BOAS 

LTDA, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, alegando ser 

credora das demandadas do montante de R$ 22.040,63 (vinte e dois mil e 

quarenta reais e sessenta e três centavos). Ressalva, entretanto, que as 

requeridas seriam devedoras solidárias do montante atualizado de R$ 

15.543,68 (Quinze mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e oito 

centavos), ressalvando, ainda, ser credora exclusivamente da requerida 

Construloc no valor atualizado de R$6.496,94 (seis mil quatrocentos e 

noventa e seus reais e noventa e quatro centavos), referente às duas 

duplicatas não adimplidas e emitidas do mesmo negócio que originou o 

débito perseguido. Determinada a citação, a requerida CONSTRULOC 

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME foi citada (id. id. 5778389), 

assim como a demandada CONSTRUTORA VILLAS BOAS LTDA (id. 

7275065). Certificou-se ausência de resposta (id. 9977344), ao que o 

requerente pleiteou a conversão do mandado monitório em executivo (id. 

10128327). É o necessário relato. Fundamento e Decido. Os requeridos 

devidamente citados, não pagou a dívida, permanecendo inerte nos autos 

(id. 9977344). Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo 

Civil, não havendo oposição de embargos pelo executado, deve ser 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a devida 

conversão da presente ação. Dessa forma, CONSTITUO DE PLENO 

DIREITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL os documentos contidos na 

inicial (Cheque – id. 4531185; Nota fiscal - 4531198; e Boletos – id. 

4531161), imputando aos requeridos de modo solidário a obrigação de 

pagar o valor de R$ 11.330,00 (onze mil trezentos e trinta reais) e 

exclusivamente à requerida CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA, também do valor de R$ 5.056,68 (cinco mil e cinquenta e seis reais 

e sessenta e oito centavos). Intime-se o credor para apresentação de 

cálculo atualizado dos aludidos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Com 

a apresentação do memorial de atualização do débito, deve ser expedido 

mandado executório. Ressalvo, que tratando-se de cumprimento de 

sentença, devem ser promovidas as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor, ao que deve a gestora observar o determinado no 

art. 368 da CNGC, que estabelece: “Art. 348. Quando houver protocolo de 

cumprimento de sentença nos procedimentos de conhecimento o gestor 

deve proceder à imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (código da classe 20126) e no sistema Projudi 

(código da classe 00156); o PJE será disciplinado por Resolução 

específica do Tribunal Pleno.” Intime-se as devedoras, através de seus 

patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado. (p. 64). Na hipótese de a devedora ser 

representada pela Defensoria Pública ou quando não tiverem 

procuradores constituídos nos autos, ressalvando a possibilidade do 

inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será 

acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, 

de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial 

a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 

523, § 2º o do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

art. 523 do NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030783-56.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.03.2017, 

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 de ids. 10114147, 10114151, 10114154 . Devidamente citada 

(id. 10190324 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11068336, 11068339, 11068343, 11068350, 11068352, 11068356, 

11068357, 11068358, 11068360 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III 

– Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio da Causalidade e a 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro; VI – Ausência de Documentos Indispensáveis Á propositura da 

Ação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11803127 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 11146207 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13381962 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13339676 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. 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, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “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 
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SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “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. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. Alega a 

parte ré que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

imprescindíveis para o ajuizamento da ação. Pois bem, em análise detida 

dos autos verifico que a parte autora instruiu todos os documentos 

necessários para propositura da ação, sendo descabida a alegação, 

portanto não assiste razão o alegado pela parte ré, eis que a petição inicial 

se encontra devidamente instruída. Desta forma REJEITO a preliminar. 

Superadas as 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 a parte autora juntou Boletim de Atendimento (id. 

10114154), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Atendimento 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 trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11146207). 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 
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morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 05.03.2017, 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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11146207), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora 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 de uma 

das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.45000 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 
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incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000545-20.2018.8.11.0041. AUTOR: JAIR 

FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.08.2017, 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 de ids. 11349423, 11349436, 11349467, 11349463, 

11349595 . Devidamente citada (id. 11366885 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 12410148 ), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Pedido Administrativo Prévio; III – Da Não 

Comprovação do Pedido Adm. e a Sua Recusa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 12752029 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

12386734 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13151330 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13381421 . É o relatório. Decido. 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. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, 

mas que não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“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 
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MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de Requerimento 

Administrativo. Superadas as 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 a 

parte autora juntou Boletim de Atendimento (id. 11349463), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Atendimento 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 trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 12386734). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.08.2017, 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, 
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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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12386734), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MÃO DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora 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 de uma 

das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.45000 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(25.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010429-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1010429-73.2018.8.11.0041 AUTOR: MCARDOSO 

PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA - EPP RÉU: VIVA OFTALMO 

MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação 

monitória promovida por MCARDOSO PRODUTOS CERAMICOS E 

SERVICOS LTDA - EPP em desfavor de VIVA OFTALMO MEDICINA 

ESPECIALIZADA S/S LTDA. As partes se compuseram amigavelmente (id. 

13546828), requerendo a homologação do acordo entabulado nos autos e 

a suspensão do processo. Verifica-se que com o parcelamento proposto 

no acordo, o prazo final para cumprimento da obrigação ocorrerá em 

dezembro/2018. Diante do Código de Processo Civil, não se encontra 

óbice em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o 

arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, 

determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Assim, com a 

homologação solicitada, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá 

prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado 

(id. 13546828) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e 

JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas e Honorários advocatícios conforme 

acordado pelas partes. Dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem 

ônus, até o prazo final do cumprimento do acordo. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de julho de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010188-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANI CRISTINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1010188-02.2018.8.11.0041 Vistos etc. Antes da 

análise dos autos, a autora compareceu no feito (id. 12779722), antes da 

citação e oferecimento de contestação, pugnando pela desistência do 

feito. Desta forma, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente 

ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da 

ausência de resistência à lide. Sem custas em razão da gratuidade. P.R.I. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034589-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Germano Leite de Mello OAB - MT7664/O (ADVOGADO)

RUBENS EPIFANIO DA SILVA OAB - 006.924.091-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARIO RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO OAB - MT5724/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA 1034589-02.2017.8.11.0041 AUTOR: CAIXA DE 

ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT-SAM-BEMAT 

REPRESENTANTE: RUBENS EPIFANIO DA SILVA RÉU: BENEDITO MARIO 

RIBEIRO vistos. Trata-se de demanda proposta por CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT-SAM-BEMAT 

em desfavor de BENEDITO MARIO RIBEIRO, devidamente qualificados nos 

autos. A demanda foi distribuída originalmente perante o 04º Juizado 

Especial Cível da Capital, que reconheceu a incompetência absoluta para o 

processamento e julgamento desta ação, ao que o feito fora remetido à 

redistribuição perante uma das Vara Cíveis da Justiça Comum da Capital, 

sendo redistribuídos, então, para este Juízo da 03ª Vara Cível. Através da 

decisão do id. 11936310 reconheceu-se a nulidade da citação realizada 

neste processo, tornando sem efeito todos os demais atos praticados nos 

autos, sobretudo a sentença proferida, mormente por tê-la sido por Juízo 

absolutamente incompetente, bem como a penhora decorrente da sua 

execução. Neste aspecto, determinou-se à requerente a emenda da inicial 

quanto ao valor da causa, observando para tanto o disposto no artigo 292, 

inciso I, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito e consequente cancelamento da distribuição. Apesar de intimada 

(evento n. 15626513), o requerente permaneceu inerte, consoante se 

infere da certidão do id. 13092950. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290, 319, V 

e 321 todos do Código de Processo Civil. Conseqüentemente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do mesmo diploma legal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 12 de julho 

de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009561-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA 1009561-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANETE 

DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: OI S/A Trata-se de 

demanda proposta por JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS em 

desfavor da OI S/A , devidamente qualificado nos autos. O pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita foi indeferido pelas razões expostas na 

decisão do id. 13207931, oportunidade em que foi determinada a intimação 

da autora para efetuar o recolhimento das custas , sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intimada, o prazo transcorreu in albis, 

conforme certidão (id. 14060316) É o relatório. Decido. Intimada por seu 

advogado para dar prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento 

das custas judiciárias, eis que o seu pedido de assistência judiciária 

gratuita foi indeferido, a autora não atendeu ao chamado judicial, estando 

esta ação paralisada desde o seu nascedouro. Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do 

Novo Código de Processo Civil. Conseqüentemente, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 12 de julho de 2018 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027564-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027564-35.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS CUIABÁ, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030743-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030743-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO DE SOUZA MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO DE SOUZA MATOS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.07.2017, 

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 de ids. 10109457, 10109466, 10109470, 10109472, 10109475 

. Devidamente citada (id. 10188377 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11627443 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Pedido Administrativo Prévio. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 12243054 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11148492 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13186149 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13381115 . É o relatório. Decido. 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.” 
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Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as 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 a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10109472), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11148492). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.07.2017, 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) 
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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 realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11148492), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora 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 de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006646-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1006646-73.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: 

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA EMBARGADO: 

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Embargos à execução interposta perante o Juízo de Rondonópolis, 

no qual aquele juízo reconheceu a incompetência determinou a remessa 

do presente feito, assim como dos autos de cód. 799828 e 786728 para a 

Comarca de Cuiabá/MT. O presente feito encontra-se apensado ao feito 

de n. 1006642-36.2018.8.11.0041, que se trata da exceção de 

incompetência manejada no Juízo de Rondonópolis e já decidida, 
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consoante se infere da decisão colacionada nos presentes embargos. 

Assim sendo, efetue o desapensamento eletrônico e consequente 

arquivamento e baixa do feito de n. 1006642-36.2018.8.11.0041, eis que o 

mesmo já encontra-se decidido. Registre-se, ainda, que nestes autos de 

embargos à execução as partes apresentaram petição de acordo (id. 

12734968), pugnando pela extinção do feito. Friso, entretanto, que a 

execução embargada, e sobre a qual o acordo é mencionado, não 

encontra-se apensada ao presente feito mas o sistema informa-nos que a 

referida demanda foi distribuída ao presente juízo e encontra-se 

tramitando sob o número 1006581-78.2018.8.11.0041, que encontra-se 

associado (apensado) apenas à exceção de incompetência n. 

1006642-36.2018.8.11.0041. É o necessário relato. Decido. Ante o 

relatado, determino: a) Arquive-se e dê-se baixa, na exceção de 

incompetência de n. 1006642-36.2018.8.11.0041, na medida em que a 

mesma já encontra-se decidida; b) Apense-se eletronicamente os 

presentes embargos à execução de n. 1006581-78.2018.8.11.0041. Ante 

o teor da petição do id. 12734968 do presente feito (Embargos à 

Execução, na qual as partes informam que entabularam acordo 

envolvendo a execução em apenso, assim como as demais demandas, 

HOMOLOGO o acordo em questão , para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro 

nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Efetuo 

o traslado da presente sentença aos fe i tos de n . 

1006642-36.2018.8.11.0041 (exceção de incompetênc ia)  e 

1006581-78.2018.8.11.0041 (execução de título extrajudicial). P.R.I. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 12 de julho de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006581-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO SOARES MACHADO OAB - 002.157.241-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006581-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIDIANE MARTINS BARCELOS ROCHA ALMEIDA EXECUTADO: 

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA REPRESENTANTE: 

ORLANDO SOARES MACHADO Vistos etc. Trata-se de execução, 

embargada através dos autos de n. 1006646-73.2018.8.11.0041 perante o 

Juízo de Rondonópolis, no qual aquele juízo reconheceu a incompetência 

determinou a remessa do presente feito, assim como dos autos de cód. 

799828 e 786728 para a Comarca de Cuiabá/MT. Os embargos à 

e x e c u ç ã o  e n c o n t r a - s e  a p e n s a d o  a o  f e i t o  d e  n . 

1006642-36.2018.8.11.0041, que se trata da exceção de incompetência 

manejada no Juízo de Rondonópolis e já decidida, consoante se infere da 

decisão colacionada nos presentes embargos. Registre-se, ainda, que 

naqueles autos de embargos à execução as partes apresentaram petição 

de acordo (id. 12734968), pugnando pela extinção do feito. Friso, 

entretanto, que os embargos não encontra-se apensada ao presente feito. 

É o necessário relato. Decido. Ante o relatado, determino: a) Arquive-se e 

dê-se baixa,  na exceção de incompetênc ia  de n . 

1006642-36.2018.8.11.0041, na medida em que a mesma já encontra-se 

decidida; b) Apense-se eletronicamente a presente demanda aos 

embargos à execução de n. 1006646-73.2018.8.11.0041. Ante o teor da 

petição do id. 12734968 daqueles autos (Embargos à Execução), na qual 

as partes informam que entabularam acordo envolvendo a presente 

execução assim como as demais demandas, HOMOLOGO o acordo em 

questão , para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, 

“b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais 

e honorários advocatícios na forma pactuada. Determino o traslado da 

presente sentença ao feito de n. 1006642-36.2018.8.11.0041 (exceção de 

incompetência). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos após as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 12 

de julho de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025557-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROSA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003235-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO PENHAVEL MARMOS (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033944-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031944-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VALDIR PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038673-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006158-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ANDRADE RODRIGUES (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020785-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011525-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA DE SOUZA SEVERINO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 15/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022112-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016195-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034851-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR CAMPOS DA CUNHA (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029646-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES VEIGA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022707-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO FERREIRA (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033198-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016711-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE SANTANA (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)

 

Partes da designação da pericia para o dia 22/08/2018, por ordem de 

chegada das 08 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, 

sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005126-78.2018.8.11.0041

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:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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: 1034239-14.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEDENILSON PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

pronuncie a respeito da manifestação e documentos que informam o 

descumprimento da liminar (Id. 13802927, 13802952, 13802998 e 

13803022) no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cuiabá – MT, 09 de junho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CELSO ALVES PINHO RÉU: FERNANDO FANTINEL PICOLLI Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais. Advirto ao exequente que o não atendimento de tais 

providências acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de julho de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1012029-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012029-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. A Constituição da República assegura, dentre os 

Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” O Código de Processo Civil, que estabelece normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados no art. 98, 

consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar uma situação de 

pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. O 

requerente apresentou cópia de seu holerite do mês de abril/2018, onde 

consta o valor de seu subsídio mensal como sendo de R$ 26.112,72 (vinte 

e seis mil cento e doze reais e setenta e dois centavos), presumindo-se 

que o mesmo possui condições em pagar as custas processuais. Nessas 

circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A propósito, 

colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - Alegação de 

hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não iure et de iure. - 

Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a comprovação 

da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, do verbete nº. 

39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu que a recorrente 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda sorte, nada impede a 

reapreciação do pedido pelo magistrado desde que venham aos autos 

informações suficientes capazes de fazer prova da miserabilidade 

alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, 

COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 09 de julho de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005431-62.2018.8.11.0041

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)

 

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: 1008543-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009667-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

GPS CORRETAGENS E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007311-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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: 1001039-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534/O 

(ADVOGADO)

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009937-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-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: 1005793-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

WANDERSON PINTO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT0011547A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003875-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038759-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLEIDE JULIANO MARTINS 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)
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034635-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CHAVES EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315336 Nr: 19649-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORAÇO DE SOUZA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 444/445, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866750 Nr: 6968-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEILA AFFI COELHO, LUIZ 

SIMÕES XIMENES, MARCO AURÉLIO RIBEIRO COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOENIA LARISSA DE ARRUDA E 

SILVA - OAB:25413, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT, NATHALIA DIAS ZANIN - OAB:21292/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11912 Nr: 14377-70.2000.811.0041

 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: LUIZ MAURO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS DAS NEVES, Nilson de 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 788225 Nr: 42175-83.2012.811.0041

 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: OSTELONY ALVES & DIAS RIBEIRO LTDA - ME, 

EMERSON DIAS RIBEIRO, ROSÂNGELA OSTELONY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 297/298, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894134 Nr: 25982-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA HIDALGO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM BRASIL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

MUTUA ASSISTENCIAL DO BRASIL, AGIPLAN FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MINORU SAKAGUTI 

SOARES - OAB:77.745 RS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

99 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770621 Nr: 23651-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, MARA 

REGINA DORNELES VASCONCELOS DARÉ, TANIA MARIA 

VASCONCELOS DE MORAES, MARIA VALDECY VASCONCELOS 

GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX - PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARRETO LEAL - 

OAB:53815/RS, PEDRO TORELLY BASTOS - OAB:28708

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 143/148, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045159 Nr: 43972-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCAS GAIVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEN A. S. MORAES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

48 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742109 Nr: 38971-65.2011.811.0041

 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: CELSO STEVANOVICH, CELSO ALBERTO 

STEVANOVICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOAMI - COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - MT, TRANSPORTADORA 

CHAO BRASILEIRO LTDA, OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608, RICARDO MOREIRA AGUIAR - OAB:12.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, FERNANDO D AMICO MADI - OAB:14322-MT, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT, Virginia Santos Pereira Guimarães - OAB:976.606

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA OMNICOTTON AGRI 

COMERCIAL LTDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930213 Nr: 49435-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO RAMON AGUILA GONZALEZ, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)MARCELO DOS SANTOS BARBOSA

) para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809935 Nr: 16422-90.2013.811.0041

 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: DIORAN ATAIDE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPELCO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PIAGENTINI 

DE SOUZA - OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665

 Intimo o(a) advogado(a) D. PAULO SERGIO MISSASSE para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754088 Nr: 6051-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Intimo o(a) advogado(a) DrAUGUSTO DE ALMEIDA

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046754 Nr: 44771-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) ADSON SOUZA CARVALHO para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898044 Nr: 28344-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DE QUEIROZ, JUCELMA 

GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO, TISSALEIA LTDA - 

ME, CIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls.116 referente a citação da denunciada, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917705 Nr: 41879-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARQUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 300/304, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873233 Nr: 11994-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES MARIA DA SILVA BORGES, JOÃO ARIEL 

PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME, JORGE DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 83 de 487



MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 Intimo o(a) advogado(a) D JUAREZ PAULO SECCHI

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873985 Nr: 12620-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MADALENA DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, 

TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948, 

FERNANDA CAMILA PICOLLI - OAB:OAB/MT 19.716, ICARO GILBRAN 

REVELES DE ANDRADE - OAB:15578, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/DENUNCIADA 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, na pessoa de seu(s) advogado(s), e 

via Diário Eletrônico, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808790 Nr: 15263-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA EMPREENDIMENTOS E LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO CARVALHO JUNIOR - 

OAB:24197, OTO LIMA NETO - OAB:24196, WILLIAN POSCA PIVOTTO 

- OAB:18.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) BRUNO WELSEY VERZIGNAZZI para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107658 Nr: 13697-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIADES JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 718267 Nr: 14356-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELO CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12.352/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - 

OAB:11980-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)DANIELA PAES DE BARROS para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 118393 Nr: 7190-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIR CURVO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a)ANDERSON RODRIGUES CARVALHO

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 136860 Nr: 21322-68.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA TURISMO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aPAULO SÉRGIO DAUFENBACH para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823728 Nr: 29808-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON COSTA OLIVEIRA, JOSIANE VERGINIA DA 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 400/428, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839813 Nr: 44274-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NERIS - EPP, LUIZ FERNANDO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, DALCEMIR CALLEGARO, PLINIO JOSÉ CALLEGARO, DALCEMIR 

CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:16786
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER 

para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716534 Nr: 10352-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(aARTHUR MULLER COUTINHO

 para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1309891 Nr: 10834-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA, CONDOR CONSTRUÇÕES 

CONSERVAÇÕES E LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

CORDEIRO - OAB:189.029 RJ, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:14.913-B/OAB-MT, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 

OAB:107.477 RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, do despacho de fls. 110: Cuida-se de 

execução provisória com fulcro no art. 520 do CPC.Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

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, manifeste-se a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846394 Nr: 50013-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIA ROSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO CIRENO CALAZANS, 

ELAINE MARIA CALAZANS, ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:OAB/MT 11.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028775-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA OAB - SP398104 (ADVOGADO)

GEISA AMANDA PEDRAO RAMALHO OAB - SP396718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11285869 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011788-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA DE AMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011788-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização 

por danos morais proposta por Israel Ferreira de Amarães contra a Banco 

Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

relata o autor que em janeiro do presente ano, foi surpreendido com uma 

informação de um financiamento de veiculo em seu nome, junto ao banco 

réu, no valor de R$46.000,00 e sob o n° 4258888136 celebrado em 

10/09/2010 e que até o presente momento não havia sido pago nenhuma 

parcela. Sustenta que é pessoa humilde e jamais entabulou qualquer 

contrato com a ré referente ao veiculo Toyota Hilux, Cabine Dupla 4x4, 

Ano 2004, Cor Branca, Placa: KAJ-5807, que é objeto do contrato 

cobrado, e que só tomou conhecimento do referido financiamento após um 

contato realizado pela assessoria de cobrança da ré. Informa que o 

financiamento foi realizado por uma agência bancaria com a qual não 

possui qualquer vinculo, e que de posse de tais informações compareceu 

a 3° Delegacia de Policia do Cóxipo para informar as autoridades policiais 

sobre o ocorrido. Discorre que o financiamento pode ter sido contratado 

mediante fraude, e que ao tentar buscar mais informações sobre este, a r, 

se negou a fornecer qualquer dado referente ao contrato. Diante disso, 

postula a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que 

o réu baixe quaisquer restrições lançadas em nome do autor, 

suspendendo a cobrança do contrato n°4258888136, que é objeto da 

presente ação. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DEFIRO a justiça gratuita 

requerida pelo autor. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 

do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: 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 
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de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não colacionou 

qualquer documento que comprove o periculum in mora. O financiamento 

está em seu nome desde o ano de 2010, sendo que todas as parcelas 

estão em atraso. O boletim de ocorrência acostado sob o ID 13007735 é 

recente e foi elaborado unilateralmente, não servindo como base única e 

exclusiva para o deferimento do pedido liminar. Ademais, não consta dos 

autos qualquer prova que a ré tenha negativado o seu nome, o que 

justificaria a urgência. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 11:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 753765 Nr: 5706-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 289, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852617 Nr: 55394-32.2013.811.0041

 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: GENY CLEIDE MOTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA SANTA CRUZ 

OLIVEIRA SCALETSKY - OAB:38.672/DF, KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO 

- OAB:21830/DF

 Certifico que, nesta data, atualizei o cadastro dos patronos da parte ré, 

cf. petição de fl. 205. Assim, procedo a republicação da Certidão de fl. 

213.

"Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para manifestar sobre 

a petição de fls. 209/211, no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710575 Nr: 3546-74.2011.811.0041

 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: DERALDO PEREIRA BOFIM

 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, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte ré para oferecerer 

contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 279/285 , protocolado 

tempestivamente pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952111 Nr: 1004-44.2015.811.0041

 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: GUILHERME DUARTE MONTEIRO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a 

petição de fls. 192/220, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316755 Nr: 20165-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OTAVIANO DE ARAÚJO BASTOS - COM. 

ATACADISTA E VAREJISTA DE SUCATAS EM GERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 
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OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINETE DA SILVA AMORIM 

- OAB:12.451/ MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para retirar a certidão 

de crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1159831 Nr: 35854-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CAROLINA DE CAMPOS VICENTE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, HENRIQUE 

ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o apelado/requerido, para oferecer 

contrarrazões ao recurso de apelação, protocolado tempestivamente pela 

parte requerente, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907429 Nr: 35187-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA. - 

OAB:12.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração, protocolado 

tempestivamente, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133589 Nr: 24440-95.2016.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIOMAR RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944046 Nr: 56913-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE FRANCISCO SAMPAIO, ILSS, JOSEANE 

FRANCISCO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTURA E FAGUNDES LTDA, BRASIL 

VEICULOS CIA DE SEGUROS S . A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

Impugnar a Contestação da Denunciada á Lide de fls.176/32324, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 150280 Nr: 4905-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA QUEIROZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/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 Certidão do Oficial de fl. 85, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1092370 Nr: 7234-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALMEIDA XIMENES DE ALBUQUERQUE 

RESPLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário. 

Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC. 

Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 

oferecer impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.Encerrada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de março de 2016. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71486 Nr: 4381-24.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERANANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 134, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009923 Nr: 27551-24.2015.811.0041

 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: IRENO PEREIRA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736
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 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947231 Nr: 58723-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDSDV, VIVIANE LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA. - OAB:10.208

 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, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894472 Nr: 26197-95.2014.811.0041

 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: SHEILA ADRIANA WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Carlos Polisel - 

OAB/MT 12.909 - OAB:, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR. - 

OAB:142.452, LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:4.190/SP, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta de 

honorários juntada às fls. 267/270, no prazo de 03(três) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103277 Nr: 11808-37.2016.811.0041

 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: SIMONE TERESINHA DE OLIVEIRA MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 20 de Agosto 

de 2018, às 08:00 horas, à realizar-se no Hospital Sotrauma, na Avenida: 

Dom Aquino, nº 355, Centro, Cuiabá - MT. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar às partes para comparecem à pericia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955522 Nr: 2846-59.2015.811.0041

 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: REIVA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 27/08/2018, das 

08:00h às10:30h, conforme ordem de chegada, a ser realizado no 

consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 8, Bairro Popular, em Cuiabá-MT, fones:(65)2127-8022 / 9 

9631-9747. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e dos artigos 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

para comparecerem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 920004 Nr: 43442-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDS, DIRLEI DOMINGOS DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre o 

Laudo Pericial de fls. 72/78, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161479 Nr: 36556-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ANDERSON DE ABREU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o médico perito designou perícia para o dia 27/08/2018, das 

08:00h às 10:30h, conforme ordem de chegada, a ser realizado no 

consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro, 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 8, Bairro Popular, em Cuiabá-MT, fones:(65)2127-8022 / 9 

9631-9747. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

para comparecerem na perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897596 Nr: 28005-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELLO VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES DIAS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Isenta as partes das custas remanescentes, se houverem, nos 

termos do art. 90, §3º do CPC. Transitado em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição e cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

junho de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079823 Nr: 1409-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILDA DO ROCIO ROCHA PACHECO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 
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OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 91414 Nr: 1968-33.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELMA PACHECO ASSUNÇÃO 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, 

THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar manifestação sobre o documento juntado às fls. 162/178, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086876 Nr: 4663-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVAZA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR 

- OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 48, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em igual prazo, deverá o peticionante trazer a cópia da petição de 

protocolo 1414806.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007084-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FELIPE MONTEIRO MESQUITA (AUTOR)

CARLINA BARROS RIBEIRO MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GIRALDELLI (RÉU)

TULIO MENDES BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007084-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. WESLEY 

FELIPE MONTEIRO MESQUITA e sua esposa CARLINA MESQUITA, 

devidamente qualificados e representados, ajuizaram ação de rescisão de 

contrato de compra e venda com pedido de reintegração de posse e 

danos contra TULIO MENDES BARBOSA e RAFAELA GIRALDELLI 

objetivando, antecipadamente, serem reintegrados na posse do imóvel 

adquirido da MRV, através do Sistema Financeiro de Habitação e 

revenderam aos réus. Os autores narram na inicial que adquiriram o 

apartamento de 02 (dois) quartos com suíte, nº. 209 do CONDOMÍNIO 

PARQUE CHAPADA DOS MONTES, situada na Rua dos Bem-Te-Vis, S/nº, 

Bairro Parque Ohara, Cuiabá-MT, objeto do Contrato 

CONT-364975-M69PYB, porém, em razão de crise financeira, o alienaram 

aos réus. Asseveram que firmaram com os réus o CONTRATO 

PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO 

JUNTO AO SFH, tendo recebido o valor R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), a título de ágio, ficando os réus/cessionários obrigados ao 

pagamento das 360 (trezentos e sessenta) parcelas de R$ 644,56 

(seiscentos quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ), com 

vencimentos mensais e aprazados para todo dia 26 de cada mês, tendo 

como marco inicial a entrega das chaves aos cessionários. E em que pese 

a responsabilidade dos réus para com o pagamento das parcelas do 

financiamento, estes se tornaram inadimplentes, inclusive com as taxas 

condominiais, o que vem lhes causando transtornos pelas cobranças, 

inclusive execução condominial. A par disso e como não conseguiram que 

os réus, amigavelmente, cumprissem com o pactuado, requerem 

antecipadamente a reintegração na posse do imóvel. No mérito, a rescisão 

do contrato, com a condenação dos réus nos danos sofridos. A inicial 

veio instruída com os documentos necessários ao conhecimento e, 

intimados, os autores aditaram a inicial. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda da inicial. À vista dos documentos juntados, defiro aos autores os 

benefícios da justiça gratuita. Infere-se dos autos que o contrato objeto de 

discussão foi firmado em dezembro de 2014, sendo que desse 

instrumento constou que os réus entrariam na posse do imóvel por 

oportunidade da entrega das chaves (ID 12325365). A procuração 

outorgada aos réus para recebimento das chaves é datada de 01 de abril 

de 2015 (ID 12324447). Referidos documentos autorizam a conclusão de 

que os autores nunca tiveram a posse do imóvel que objetivam reintegrar, 

sendo certo, também, que os réus estão na posse do apartamento há três 

anos. Em que pese os relevantes argumentos constantes da inicial e a 

inadimplência dos réus para com o condomínio e parcelas do 

financiamento, o fato é que os autores receberam parcela significativa do 

valor combinado. Outrossim, somente em casos excepcionais será 

concedida a tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte adversa, o que 

entendo necessário e prudente no caso em apreço, já que os réus estão 

na posse do imóvel há três anos. Posto isto, ausentes os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Em atenção 

ao que determina o art.334 e §§ do CPC., designo o dia 14/08/2018 às 

10:30 horas para a audiência de tentativa de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

localizada neste Fórum. Intimem-se os autores, na pessoa de seu 

advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intimem-se os réus para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 23 de maio de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003716-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA ROCIOLI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)
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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. 12 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: 1007869-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 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: 1010826-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DA MATA FILHO (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

12 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: 1000131-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA ROCHA MONTEIRO MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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. 12 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033459-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING CAMPO GRANDE - FASE I 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SG COMERCIO DE CALCADOS LTDA (DEPRECADO)

SANDER LIMA DE FRANCA (DEPRECADO)

 

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. 12 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890168 Nr: 23319-03.2014.811.0041

 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: LEA SILVIA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 “Vistos. Defiro o pedido de intimação da testemunha Júlio Cesar de 

Moraes Justino, ao que redesigno a presente audiência para o dia 

11/09/2018 às 14:30 horas. Com relação à testemunhas arroladas pelo 

requerido à fls. 412, declaro a intempestividade do rol apresentado. 

Denota-se, entretanto, que na petição de fl. 350, antes do saneamento do 

processo o requerido pleiteou a oitiva da testemunha Jone César Barbosa, 

e do esposo da autora. Assim sendo, na oportunidade supra as referidas 

pessoas deverão ser ouvidas, devendo o requerido adotar as 

providências pertinentes para a regular intimação, na forma estabelecida 

pelo art. 455, §4º do CPC. Oficie-se, ainda, a POLICLÍNICA de Cuiabá, 

solicitando-lhe o prontuário médico da autora. Oficie-se, ainda, a 

Seguradora Líder (DPVAT), para que informe se houve ou não pagamento 

do seguro em relação à autora, na forma solicitada pela litisdenunciada (fl. 

347). Nada mais havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem 

devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 363091 Nr: 32774-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BRUM LOPES, ESPÓLIO DE NILTON 

NASCIMENTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSG CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, RICARDO 

ALVES DE ALMEIDA, ROSÂNGELA CAVALCANTE SILVA DE ALMEIDA, 

STELLA RONDON DE ALMEIDA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:12954/MT, GERALDO SIDNEI AFONSO - OAB:5740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte AUTORA a se manifestar 

acerca do cálculo de fls.677 , no prazo de 05 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783632 Nr: 37370-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 113524 Nr: 3698-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL DELLA 

VALLE OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE, ROSÂNGELA MARIA 

DE PAULA DUARTE, EMILIO JOSE DE OLIVEIRA, MARINEUZA OLIVEIRA E 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3.286-A/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos ofícios de fls. 3089 e 3092

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061711 Nr: 51734-59.2015.811.0041

 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: LSM, CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 

12.009

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 26/07/2018, às 

14:00 no consultório do Dr. Hélio Borba Moratelli, situado na Rua Bela 

Vista, 347 - Bairro Poção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049965 Nr: 46398-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX RODRIGO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880298 Nr: 16952-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

JULLIO CESAR DE CAMPOS SILVA, JUCIELLY AUREA ORLANDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o autor não deu efetivo andamento no feito, visto que 

solicitou a expedição de novo mandado, sem contudo informar novo 

endereço, assim o intimo para que dê prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446668 Nr: 20928-17.2010.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:13.597/MT, 

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA - OAB:12.891/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019584 Nr: 31652-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR DEOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 94365 Nr: 6684-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR FONSECA MONTECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6.701

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parterequerida, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da contraproposta do autor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338173 Nr: 8869-65.2008.811.0041

 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: TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN PEREIRA DA SILVA, ERLAN PEREIRA 

DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

AMBROSIO CINTRA, para devolução dos autos nº 

8869-65.2008.811.0041, Protocolo 338173, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 357006 Nr: 27319-56.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143519 Nr: 28925-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ALMEIDA PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019617-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROCHA TOZATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019617-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PATRICIA ROCHA TOZATTO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. Patricia 

Rocha Tozatto ajuizou a presente Ação de Declaração de Inexigibilidade 

de Fatura c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória por Danos 

Materiais e Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada em face de 

Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, ambos já qualificados nos 

autos. A Requerente sustenta que é proprietária da unidade autônoma 

denominada casa 24, do Condomínio Residencial Santa Rosa, registrado 

junto à Requerida pela matrícula n. 453449-2, hidrômetro n. y145477990, e 

a média de consumo mensal de sua residência perfaz a importância de R$ 

129,00 (cento e vinte e nove reais). Alega, no entanto, que foi 

surpreendida com a cobrança da fatura referente ao mês de abril de 2018 

em valor exorbitante, equivalente a R$ 5.860,48 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta reais e quarenta e oito centavos), que não condiz com o 

consumo real da residência. Argumenta que a Requerida está na iminência 

de suspender o fornecimento dos serviços e de incluir seu nome junto ao 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma cobrança 

indevida. Aponta que não há nenhum tipo de vazamento de água no imóvel 

e que tentou solucionar o impasse administrativamente, mas não logrou 

êxito no intento. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão da exigibilidade da fatura em discussão e, por consequência, 

que a Requerida seja compelida a não suspender o fornecimento dos 

serviços em sua residência e nem insira seu nome junto ao rol dos órgãos 

de inadimplentes. Pugnou também pela consignação de R$ 129,00 (cento e 

vinte e nove reais), que condiz à média de consumo na residência. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 14063102, com seus documentos, e 

passo à apreciação da tutela pretendida. A tutela de urgência, como na 

espécie, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese, a probabilidade do direito se evidencia 

através dos documentos de id n. 13999455 e 13999511, que demonstram, 

ao menos neste momento processual, que a fatura referente ao mês de 

abril de 2018 encontra-se com tamanha diferença de valor e consumo ao 

se comparar com as demais faturas da unidade consumidora de n. 

453449-2, presumindo suposta irregularidade na medição. Resta em 

evidência também o perigo de dano, uma vez que receber a notícia de 

corte no fornecimento de água, por si só, causa à Requerente e sua 

família, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, porque a demanda 

versa acerca de serviço de água, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo poderá reverter a 

presente decisum e em caso de improcedência da demanda a Requerida 

poderá cobrar o débito pelos meios disponíveis. Desta forma, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo que estão 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da medida, no que tange a suspensão da exigibilidade da 

fatura em discussão. Por consequência, não pode a Requerida suspender 

os serviços e nem incluir o nome da Requerente junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes, em virtude de eventual cobrança referente ao débito em 

questão. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que a Requerida suspenda a cobrança da fatura em discussão 

(abril/2018, matrícula n. 453449-2) e, por consequência, não suspenda o 

fornecimento dos serviços e se abstenha de incluir o nome da Requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Em caso 

de descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a consignação do valor de R$ 

129,00 (cento e vinte e nove reais), cujo montante se refere à média de 

consumo apurada na residência da Autora, devendo ela providenciar o 

depósito no prazo de cinco dias. No que se refere ao pedido de inversão 

do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de outubro de 

2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Sirva a presente decisão como mandado que deverá 

ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. 

Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019043-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA ZANOTE MUNIZ (AUTOR)

FABIANA PAULA ZANOTE MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Outros Interessados:

BENAIL NUNES DE SOUZA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019043-67.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA 

FLAVIA ZANOTE MUNIZ, FABIANA PAULA ZANOTE MUNIZ RÉU: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Ana Flávia Zanote Muniz e Fabiana 

Paula Zanote Muniz ajuizaram a presente Ação de Cobrança de 

Indenização Securitária com Indenização por Danos Morais em face de 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA e Bradesco Vida e 

Previdência S.A., todos qualificados nos autos. As Requerentes 

sustentam que são sucessoras de Edna Zanote de Souza, a qual aderiu 

ao grupo de consórcio oferecido pela requerida Bradesco e contratou o 

seguro prestamista. Alegam que após a contemplação da carta de crédito, 

com a consequente aquisição do veículo Etios, placa OBP-7676, a genitora 

Edna faleceu, todavia as Requeridas recusaram a cobertura do seguro, 

sob o argumento que ela faleceu por doença preexistente. Argumentam 

que as Requeridas não exigiram quaisquer informações quanto a 

existência ou não de doença preexistente na celebração do negócio e que 

estão sendo cobradas as parcelas do consórcio. Apontam que o não 

pagamento das parcelas poderá acarretar na busca e apreensão do bem. 

Pugnam, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da cobrança das 

parcelas vencidas e vincendas após a morte da falecida e que as 

Requeridas sejam compelidas a se absterem de realizar quaisquer atos 

constritivos visando a apreensão do veículo Etios, placa OBP-7676. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Observa-se das provas carreadas com a inicial que as 

Requerentes demonstraram a relação jurídica existente entre as partes, 

em razão do falecimento de Edna Zanote de Souza (contrato id n. 

13936905, certidão de óbito id n. 13936924 e documentos pessoais id n. 

13936883), e da existência de contrato de seguro prestamista (id n. 

13936911), revistindo de verossimilhança a pretensão para que seja 

suspensa a cobrança das parcelas vencidas após a morte da segurada, 

assim como as vincendas. Ressalta-se que a recusa por ser a sinistrada 

supostamente portadora de doença preexistente (id n. 13936983) é, ao 

menos neste momento processual, indevida, pois tal alegação deverá ser 

objeto de instrução probatória ao longo da marcha processual. Por sua 

vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a realização de futuras 

cobranças, seja de qual espécie for, com a consequente busca e 

apreensão do bem, por si só, acarretará danos às Requerentes, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil), pois a presente decisão poderá ser revertida a qualquer 

tempo e não causará prejuízos às Requeridas. Desta forma, entendo que 

estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Nesse sentido: 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA ADJETO A 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. NEGATIVA DE COBERTURA 

SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. TUTELA 

ANTECIPADA PARA O FIM DE SUSPENDER A COBRANÇA DAS 

PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO AGRÍCOLA ATÉ QUE SEJA 

RESOLVIDA A QUESTÃO DE FUNDO RELATIVA À INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO SE 

PRESUME. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1223646-9 - 

Curitiba - Rel.: Ângela Khury - Unânime - - J. 18.12.2014). (TJ-PR - AI: 

12236469 PR 1223646-9 (Acórdão), Relator: Ângela Khury, Data de 

Julgamento: 18/12/2014, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1523 

11/03/2015). Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar que as Requeridas suspendam a cobrança das parcelas 

vencidas após o falecimento da sinistrada, assim como as vincendas, e, 

por consequência, se abstenham de realizar quaisquer atos constritivos 

visando à apreensão do veículo objeto do plano consorcial. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

conforme requerido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 29 de outubro de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 01 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se as Requerida, 

assim como o cônjuge da falecida (item “e” dos pedidos da inicial), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). As Requerentes serão intimadas na pessoa de seus 

advogados, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes 

em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020454-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1020454-48.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Havendo cumprimento, devolva-se a 

presente à origem com nossas homenagens com as baixas e formalidades 

legais. Às providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020549-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SIQUEIRA DE ARRUDA (AUTOR)

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (AUTOR)

LIOSELINO CAMARGO CRISTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT0009776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA FATIMA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Certidão de Óbito, onde os 

requerente, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, requer a gratuidade da Justiça. Dos autos 

verifica-se que o pedido encontra-se desacompanhado do comprovante 

de renda dos requerentes. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido demonstrando que 

faz jus ao benefício requerido, anexando nos autos (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020687-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ADAM DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1020687-45.2018.8.11.0041 Vistos, O pedido de Execução de 

Alimentos é matéria de competência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá - MT, para onde determino a redistribuição deste 

feito, consignando as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020689-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº .2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

agraciada com o beneficio da gratuidade. Estando a missiva revestida dos 

requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, procedendo-se as baixas pertinentes, conforme 

disciplina a CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018959-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COELHO SARTORIO OAB - PA23643 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018959-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de Carta 

Precatória com custas recolhidas, restando pendente de comprovação 

nos autos o recolhimento da diligência para cumprimento do ato 

deprecado, o que deverá ser providenciado pela parte interessada. Desta 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade da justiça, 

INTIME-SE a parte Autora para comprovar o recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar 

através do site do Tribunal de Justiça deste Estado, os valores e dados 

necessários para a quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho 

(www.tjmt.jus.br -> serviços -> guias -> diligência -> emissão de guia de 

diligência), anexado aos autos o comprovante original do depósito do 

recolhimento da diligência, de acordo com o disposto na Portaria 

64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência nos autos, estando 

a presente missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do 

CPC, DETERMINO o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e 

seguintes da CNGC/TJMT: § 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a 

distribuição, a secretaria deverá comunicar ao Juízo deprecante, 

preferencialmente por e-mail, com confirmação de recebimento, e juntada 

do comprovante nos autos, informando todos os dados para futuras 

comunicações. Se, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o 

cumprimento da determinação acima, devolva-se a ordem no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes com apoio na 

Seção 7, artigo 393 da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com as 

nossas homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023026-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1023026-45.2016.8.11.0041(B) VISTOS, Cumpra-se o Ofício 

de ID 14025273, conforme determinado na sentença de ID 13474437. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004924-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014222-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022453-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PINHEIRO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020566-85.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

I9CARGO SOLUCOES EM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.O.DE SIQUEIRA TRANSPORTADORA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029124-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT0017720A (ADVOGADO)

 

Certifico o Decurso de prazo para a parte Executada se manifestar nos 

autos. No ensejo, encaminho intimação da parte Exequente para dar o 

regular prosseguimento ao feito nos termos da decisão id n. 13477362.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 271593 Nr: 3132-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA ( POSTO PEDRA 90)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUBENS VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, FÁBIO DE MATTOS ANFFE - OAB:8754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Processo Código nº 271593

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde o bem penhorado não foi 

localizado para ser avaliado, sendo o executado intimado para informar 

nos autos a localização do veículo, deixou decorrer o prazo sem 

manifestação nos autos (fls. 191).

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

194/196, de substituição do bem penhorado as folhas 162.

Determino que se proceda à penhora de bens que guarnecem a Sede da 

Empresa Executada, tantos quantos bastem para garantia do valor 

exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Ressaltando que a liberação do veículo penhorado as folhas 162, será 

procedida, depois de formalizada a nova penhora de bens.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106957 Nr: 13366-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JACQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA., 

SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP

 Intimação do advogado JOILSON BENEDITO DE CAMPOS, para, 

imediatamente, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943044 Nr: 56352-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 443479 Nr: 19092-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO KOESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR - OAB:8592/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 443479

 Vistos,

 Nesta execução ouve a desconsideração da Personalidade Jurídica da 

parte executada, e os sócios proprietários não foram localizados para 

citação

A parte exequente em manifestação vem requerer a realização de busca 

de endereço via infojud.

Defiro o pedido formulado as folhas 121/122, formalize-se a busca de 

endereço dos executados via Sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud quanto ao endereço dos executados, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho das consultas 

anexadas nos autos, os quais deverão ser anotados.

A seguir, citem-se os executados na forma determinada na decisão de 

folhas 113.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058310 Nr: 50179-07.2015.811.0041

 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: EUJASTO LOPES PITÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 
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pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898337 Nr: 28592-60.2014.811.0041

 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: KESSIA DE ABREU CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930647 Nr: 49640-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PAULA METRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864709 Nr: 5395-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MENDONÇA DE ROSSO, KARINA SILVEIRA 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 

FLAVIA FERREIRA HINTZE, CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS, MARIA DE FÁTIMA 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT, REGINA PEREIRA - OAB:6589

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1304561 Nr: 9550-83.2018.811.0041

 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 HENRIQUE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABILITAÇÃO SÃO PAULO 

IMOBILIARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:6.445 - B, 

SORAIA SANTOS DA SILVA - OAB:8347-B - MS

 Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28884 Nr: 12782-02.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR FELIX DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

DA SILVA, VALDEMAR FÉLIX DA SILVA, DOROTI ANTONIA ALVES DA 

SILVA, JOSÉ CARLOS DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, Fábio 

Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - OAB:2152 B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:4.591-MT

 Certifico que encaminho intimação do exequente para no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 420/440.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772876 Nr: 25997-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - 

HOSPITAL DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA D ASILVA 

BARROS - OAB:14.354/MT, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI 

E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

ofício de fls. 261/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 805590 Nr: 12049-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 21656 Nr: 6523-93.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 918471 Nr: 42394-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON FABIANO ALVES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE MICHELE DOS SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504/MT

 Intimação da parte autora para manifestar da devolução da carta 

precatória fls. 165/166

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777886 Nr: 31264-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG COM. E SERVIÇOS DE PAPELARIA LTDA - 

ME, ELEONORA DUZE DA COSTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT

 Código do Processo nº 777886

Vistos,

A parte exeqüente vem aos autos requerer a formalização de penhora na 

boca do caixa da empresa devedora, conforme pedido formulado as 

folhas 219/222.

 No caso, o executado intimado deixou decorrer o prazo de manifestação 

nos autos e a tentativa de penhora eletrônica via Bacenjud, restou 

infrutífera, vindo o exequente informar que a empresa executada 

encontra-se em pleno funcionamento, entendo ser justa e adequada, a 

medida requerida.

Diante do exposto, sendo o dinheiro o primeiro item no rol de preferência 

de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido formulado as 

folhas 221/222, de penhora de numerário diretamente na “boca do caixa” 

da empresa executada, pelo período necessário para a satisfação da 

execução.

Expeça-se o competente mandado para ser cumprido no endereço 

indicado nos autos, limitando-se a penhora em 30% (trinta por cento) diário 

do valor do faturamento, a fim de não prejudicar o funcionamento do 

estabelecimento devedor, até a satisfação do crédito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815894 Nr: 22342-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA LUÍZA CALHAO BARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDAX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES, IVANA CORREA BOTELHO 

AZAMBUJA, IRANI SANTOS DA SILVA, IZA BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 815894

Vistos,

 Trata-se de Ação de despejo, convertida em Execução de Título Judicial, 

onde a parte exequente alegando desconhecer o paradeiro dos 

executados vem aos autos requerer a citação destes por edital.

A citação edilícia deve ser procedida excepcionalmente quando estiver 

evidenciado nos autos, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis 

para localização da parte executada, cujo fato, não ocorreu.

Dessa forma, não havendo nos autos demonstração do esgotamento das 

diligências tendentes a localização dos executados indefiro a citação por 

edital.

Proceda-se a retificação no registro deste feito, fazendo constar que se 

trata de Execução de Título Extrajudicial, renovando-se inclusive a etiqueta 

da capa desta ação.

Determino que se proceda-se a busca de endereço dos executados junto 

ao sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud quanto ao endereço dos executados, sendo 

encontrado seus novos endereço, conforme se verifica nos espelhos das 

consultas anexadas no feito.

Dessa forma, anotem nos autos os novos endereços dos executados, a 

seguir, cumpra-se a decisão de folhas 82/84, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861372 Nr: 2826-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETYENE EMILIE DE SOUZA OLIVEIRA, EDER 

AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 861372

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença a parte exequente vem aos autos requerer 

a busca de endereço dos executados, visto que não foram localizados, 

bem como requer a inclusão no polo passivo da ação a garantidora 

solidária qualificada no termo de acordo de folhas 61/64.

Isto posto, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 87/91, 

retifique-se o polo passivo para constar também como executada a 

garantidora solidária Conceição Maria de Souza Oliveira, devidamente 

qualificada no termo de acordo de folhas 61/64., após, proceda-se a 

busca de endereço dos executados junto ao sistema Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud quanto ao endereço dos executados, sendo 

encontrado um novo endereço dos executados, conforme se verifica nos 

espelhos das consultas anexadas no feito.

Dessa forma, anotem nos autos o novo endereço das partes executadas, 

a seguir, cumpra-se o despacho de folhas 81, conforme determinado.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a exequente para apresentar nos autos o 

demonstrativo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução.

Imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, ressalto que em caso 

eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud) deverá o 

pedido conter todas as informações necessárias para realização do ato 

tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte 

executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 312705 Nr: 18570-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES ALVES JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. B. GRÁFICA LTDA - FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Processo Código nº 312705

Vistos,

Nesta Execução de Sentença a parte exequente vem aos autos 

manifestar interesse na penhora dos veículos localizados, conforme 

pedido formulado nos autos.

Dessa forma, defiro a penhora requerida as folhas 166/167, proceda-se a 

busca no Detran, para penhora dos veículos indicados, cadastrados em 

nome da parte executada.

Procedida a busca no Detran, via sistema Renajud, sendo penhorado os 

02 (dois) veículos registrado em nome da parte executada, conforme a 

seguir:

 01 – Veículo Marca e Modelo VW/GOL 1.0 – Placa KAS3657 – MT, 

conforme relatório anexado nos autos.

02 – Veículo Marca e Modelo VW/GOL 1.0 – Placa NJW9530 – MT, 

conforme relatório anexado nos autos, os quais constituo como termo de 
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penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, por seu patrono via DJE, e 

aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para avaliação dos 

veículos penhorados.

Avaliados, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 172378 Nr: 21197-66.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORRÊA DE MELLO, NOEMIA 

CATARINA BARROS CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANE CAROLINA NOVAES - 

OAB:8147, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905/A, MARCOS 

ANTONIO BERTIN - OAB:13496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT

 Processo Cód. nº 172378

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários, que os executados intimados 

deixaram de pagar a condenação, vindo o exequente manifestar interesse 

na penhora do veículo pertencente ao primeiro executado, via Renajud.

Dessa forma, defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente as 

folhas 165, formalize-se a busca no Detran, via Sistema Renajud, para 

penhora de veículos cadastrados em nome da executada, até o limite do 

valor exequendo.

Formalizada a pesquisa no Detran, junto ao Sistema Renajud, sendo esta 

positiva, por ter encontrado um veículo registrado em nome do executado 

Luiz Carlos Correa de Mello, o qual foi penhorado, Marca e Modelo 

GM/Vectra CD – Placa OLAG9887 –MT, conforme relatório que segue 

anexado nos autos.

Constituo como Termo de Penhora o relatório da formalização da penhora 

emitido pelo Sistema Renajud.

Tratando-se de devedor revel, sem advogado constituído nos autos, os 

prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos decisórios 

na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se e expeça-se mandado para avaliação do 

veículo no endereço indicado pelo exequente.

 Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 318508 Nr: 21231-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL TELLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B

 Processo Código nº 318508

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a busca de bens na Receita Federal, em nome da empresa 

executada.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis 

para localizar bens da parte executada, o que não se enquadra no 

presente caso.

Diante do exposto, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

253/256, não havendo indicação de outros bens, fundamentado no que 

dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda à penhora 

de bens que guarnecem a Sede da Empresa Executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 965924 Nr: 7351-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória - Código nº 965924

Vistos,

 Nesta Precatória a parte requerida não foi localizada no endereço nela 

indicado, vindo o autor requerer a realização de busca de endereço via 

infojud, antes da devolução da presente missiva.

Defiro o pedido formulado as folhas 26, formalize-se a busca de endereço 

via Infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal, 

via Sistema Infojud quanto ao endereço do requerido, sendo encontrado 

um novo endereço, conforme espelho da consulta anexada neste feito, o 

qual deverá ser anotado.

Intime-se o patrono da parte requerente para comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça.

Comprovada a diligência, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia 

da presente como mandado. A seguir, devolva-se à Comarca de origem 

com as baixas pertinentes e as homenagens deste Juízo.

 Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 238214 Nr: 7257-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:10561/MT, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:7452/MT

 Processo Código nº 238214

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de sentença, onde a parte 

exequente, vem aos autos requer a realização de busca junto a Receita 

Federal, para localização de bens da parte executada.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis 

para localizar bens do executado, o que não se enquadra no presente 

caso.

Assim, não havendo nos autos demonstração do esgotamento dos meios 

tradicionais para satisfação da dívida, indefiro a busca requerida na 

Receita Federal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 98 de 487



No caso, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para o 

normal andamento desta execução, tratando-se a executada de pessoa 

jurídica, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado - MT, 

requisitando informações quanto os últimos atos Constitutivos da empresa 

executada, e seus sócios, no prazo de dez dias, sob pena de 

desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, fundamentado no que dispõe o 

artigo 524, inciso VII, do CPC, intime-se a parte exequente no prazo de 10 

(dez) dias, promover o normal andamento desta execução, indicando nos 

autos bens de propriedade da parte executada, caso contrário, o 

processo será suspenso, conforme o dispõe o art. 921, III, do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1049784 Nr: 46319-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO OSVALDO MATEUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 1049784

 Vistos,

 Trata-se de Execução Extrajudicial, onde o executado citado 

pessoalmente deixou de pagar ou garantir a divida.

Em manifestação a parte exequente vem informar a existência de crédito 

pertencente ao executado nos autos do Processo de Inventário nº 

992815-39.2015.811.0041 - Código nº 955442, que tramita na Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital – MT, requerendo ao 

final, a penhora do referido crédito no rosto daqueles autos, até o limite do 

débito exequendo.

 O documento anexado as folhas 50/51, confirmam a existência de Ação 

de Inventário, onde o executado figura no polo ativo daquele feito como 

requerente/herdeiro.

Diante do exposto, nos termos do que dispõe o artigo 860 do Código do 

Processo Civil, defiro a penhora de crédito dos Direitos hereditários 

pertencentes ao executado indicado pelo exequente às folhas 49.

 Proceda-se a penhora no rosto dos autos do Processo de Inventário nº 

992815-39.2015.811.0041 - Código nº 955442, que tramita na Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital – MT, dos Direitos 

Hereditários pertencentes ao Requerente/herdeiro José Ricardo Paes de 

Barros, até o limite do valor executado nesta ação, conforme requer o 

pedido formulado pelo exequente as folhas 49.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 342014 Nr: 12273-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DE ARRUDA MELO CAMPOS, LUIZ 

GONZAGA DE ALMEIDA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Código do Processo nº 342014

Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença para 

execução da condenação c/c honorários sucumbenciais, onde o patrono 

do exequente vem aos autos requerer (fls. 174), a execução dos 

honorários, sem se pronunciar em relação ao pagamento da condenação.

No caso, em que pese ter havido proposta de parcelamento da 

condenação pela requerida, não havendo nos autos noticias do 

pagamento ou do parcelamento, não há que se falar em prosseguir o feito, 

somente em relação aos honorários.

Diante do exposto, postergo por ora a apreciação do pedido formulado as 

folhas 174, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, suprindo a falha 

nele existente, sob pena preclusão, e consequente extinção do feito, por 

satisfação da dívida.

Em caso de prosseguimento do feito por execução forçada, com 

requerimento para penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), imbuído no 

princípio da cooperação (art. 6º do CPC), ressalto que o pedido deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou CNPJ da parte executada e o 

valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10321 Nr: 11049-35.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83.645/SP, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RODRIGO MULLER - OAB:4.608/MT

 Código do Processo nº 10321

Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença, onde o 

prazo para pagamento da condenção decorreu, sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada as folhas 

239.

No caso, não há como saber se ocorreu o pagamento da condenação, 

visto que a parte interessada não se pronunciou nos autos.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que 

entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do feito 

por satisfação da dívida.

Em caso de prosseguimento do feito por execução forçada com 

requerimento de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), imbuído no 

princípio da cooperação (art. 6º do CPC), ressalto que o pedido deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou CNPJ da parte executada e o 

valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 836108 Nr: 41164-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVENIENCIA FLORAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, ALDO SILVA COSTA JUNIOR - OAB:11293/MT, 

RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA C. PERIN CÂMARA 

- OAB:17.014/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635

 Código do Processo nº 836108

Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença, onde o 

prazo para pagamento da condenção decorreu, sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada as folhas 

287.

No caso, não há como saber se ocorreu o pagamento da condenação, 

visto que a parte interessada não se pronunciou nos autos.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que 

entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do feito 

por satisfação da dívida.

Em caso de prosseguimento do feito por execução forçada com 

requerimento de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), imbuído no 

princípio da cooperação (art. 6º do CPC), ressalto que o pedido deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou CNPJ da parte executada e o 

valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450053 Nr: 22795-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 Código do Processo nº 450053

Vistos,

 Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença, onde o 

prazo para pagamento da condenção decorreu, sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata à certidão lavrada as folhas 

146.

No caso, não há como saber se ocorreu o pagamento da condenação, 

visto que a parte interessada não se pronunciou nos autos.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que 

entender de direito sob pena preclusão, e consequente extinção do feito 

por satisfação da dívida.

Em caso de prosseguimento do feito por execução forçada com 

requerimento de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), imbuído no 

princípio da cooperação (art. 6º do CPC), ressalto que o pedido deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou CNPJ da parte executada e o 

valor atualizado da dívida, para posterior prosseguimento, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art.. 701,§2º do CPC, 

REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar 

constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

representado pelos cheques acostados as fls. 17 no valor original de R$ 

583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) e às fls. 18, no valor original de 

R$ 165,30 (cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos), os quais 

deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação 

e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 

52, II da Lei 7.357/85).CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO 

EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 

523,§1º e seguintes do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 

do CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer 

o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, 

após, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do 

débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC. Proceda a 

retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome 

da AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 264772 Nr: 22658-05.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ANGÊLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, MAUREN LAZZARETTI AGUIAR - OAB:OAB/MT 6968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1091332 Nr: 6722-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE ALVES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Intimação do advogado MARLON HUDSON MACHADO, para, 

imediatamente, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1276599 Nr: 683-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisela de Paiva Chiarello 

Passos - OAB:208.100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento da deprecata, sob pena de devolução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 256970 Nr: 20157-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ANGÊLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUREN LAZZARETTI AGUIAR - 

OAB:OAB/MT 6968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - 

OAB:8058/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 375573 Nr: 11663-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. LETICIA DA CRUZ - ME, GLEINY LETÍCIA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22051, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - OAB:9789/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal 

manifestar-se nos autos acerca das fls. 150/187.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020507-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI GARBULHA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI GREGORIO CIDRAM (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1020507-29.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se demanda 

intitulada “AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO 

PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE 

BENS, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA EM CARÁTER INCIDENTAL” proposta por 

GIOVANI GARBULHA DO PRADO em desfavor de ROSILEI GREGÓRIO 

CIDRAM. De proêmio, o artigo 319 do CPC estabeleceu 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 endereçamento ao 

juízo Especializado de Família e Sucessões desta Comarca, o que revela a 

impossibilidade deste juízo realizar a análise de admissibilidade da ação, 

nos termos do artigo 43 do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no 

momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 

competência absoluta. Assim, considerando o endereçamento da lide 

posta em Juízo, DETERMINO a redistribuição do feito ao juízo cível 

destinatário da exordial (uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões da Capital). Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019080-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1019080-94.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C/ DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA/INAUDITA ALTERA PARTE” aventada por PAULO EDUARDO 

ESTRAL DA SILVA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, objetivando 

em sede de tutela urgência a retirada dos dados do Autor dos órgãos de 

proteção ao crédito e a consignação em juízo do valor incontroverso do 

contrato sub judice (Alienação Fiduciária de bem móvel). Ao passo que no 

mérito pretende a parte Autora, dentre outros pedidos: [...] 6 ) Requer a 

substituição do método de amortização da dívida de tabela PRICE para 

tabela GAUSS (oculto no contrato, onde verifica que só há menção a taxa 

de juro mensal e anual no quadro de especificação de crédito), pois 

somente referido mecanismo de matemática financeira, conforme 

apontado pelo perito, é capaz de proporcionar incidência de juros sem 

anatocismo, cujos valores decorrentes de referida correção e que 

constituirão e que constituirão o indébito serão apurados em sede de 

liquidação de sentença (súmula 381 do STJ) [...]. (sic Id.13941834) É o 

necessário. Decido. De proêmio, conforme relatado, esta ação possui 

pedidos de natureza tipicamente bancária (revisão de taxas de juros 

utilizada no contrato bancário – Alienação Fiduciária de Veículo), o que 

consequentemente atrai a competência para processar e julgar a ação à 

uma das varas especializadas de direito bancário, por força da norma de 

organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada 

pela Resolução nº11/2017/TP), in verbis: Provimento nº04/2008/CM Art. 1º 

- Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam 

a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário. A propósito, cito alguns julgados deste 

Egrégio Tribunal sobre o caso (cumulação de pedidos contendo, dentre 

eles, matéria tipicamente bancária – atração da competência à vara 

especializada): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 

EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão 

tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas 

ações de indenização por dano moral, a competência da Vara 

Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da 

Portaria 004/2008/CM). (SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

86009/2016 - CLASSE CNJ - 221 COMARCA CAPITAL) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 101 de 487



TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, 

E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe 

ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano 

moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será 

afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente 

bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) Destarte, considerando que a fixação de competência 

através de normas de organização judiciária possui natureza absoluta, 

reconheço de ofício a incompetência desta vara para processar e julgar a 

presente demanda. RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO 

– FINANCIAMENTO BANCÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO A SER 

EXERCIDO POR CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA - DIREITO PRIVADO 

– CRITÉRIO ESTABELECIDO NO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT – 

REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. 

Tratando-se de discussão sobre relação contratual de financiamento 

bancário, a competência para análise do Juízo de Retratação é afeta a 

uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, 

“a” do Regimento Interno deste Sodalício. (Ap 125047/2008, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) ANTE 

O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim a hipótese do art. 

64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Proceda-se as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo 

Cível competente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002001-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DOS ANJOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN KEYLLON GUARIN DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1002001-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Em atenção a decisão do 

Id.13869653, que indeferiu a caução real ofertada nos autos, o Autor 

compareceu aos autos reiterando o pedido de reconsideração, 

objetivando a substituição da caução em pecúnia pela caução real, ao 

argumento de que não se trata do mesmo imóvel objeto da locação 

(Id.14110242 ao Id.14111475), rememorando ainda o fato de o Requerente 

ser ministro do evangelho (pastor) e possui como fonte de renda 

exclusiva os frutos da locação sub judice. (Id.14110769) Pois bem. No 

tocante a fonte de renda do Autor, lanço mão da decisão do Id.12358991 

que indeferiu a gratuidade da justiça ao Requerente, transitada em julgado 

sem a interposição de recurso. Já no que tange o argumento de que o 

imóvel ofertado como caução é distinto do imóvel objeto da locação, 

reconheço a justificativa, entretanto, conforme bem fundamentado na 

decisão do Id.13869653, o indeferimento da caução não se baseou 

isoladamente na natureza/origem do imóvel ofertado, a decisão debatida 

está subsidiada na finalidade legal da garantia imposta para o cumprimento 

da ordem de despejo liminarmente. Esclareço que, a caução imposta pelo 

artigo 59, §1º da Lei nº8.245/1991, serve para preservar a reversibilidade 

da ordem concedida antes do exercício do contraditório e direito de 

defesa, objetivando minimizar os danos eventualmente revelados em 

desfavor do locatário/réu após/durante a instrução do feito, conforme 

exaustiva fundamentação da decisão proferida no Id.13869653. Com 

efeito, sendo o despejo liminar uma medida extremamente danosa ao 

locatário, com prejuízos concretos, oriundos da desocupação premente do 

imóvel, principalmente no caso de locação residencial (em que envolve o 

lar/casa, reduto inviolável garantido pela Constituição Federal e que 

representa asilo primordial e digno da pessoa humana), é que se exige a 

prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como 

forma de ressarcir o inquilino dos presumíveis prejuízos suportados com o 

despejo liminar; relembro o ensinamento do saudoso Ministro Teori 

Zavascki: "não fosse assim o perigo de dano não teria sido eliminado, mas 

apenas deslocado da esfera do autor para a do demandado". (In. 

Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. Revista do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 7, n. 3, p. 15-32, jul./set. 1995). 

Por esta razão, reputo imprescindível que, o locador/Autor que pretende 

despejar inaudita altera pars o locatário/Réu, deve prestar caução em 

espécie, através de depósito judicial nos autos, de forma a atender 

efetivamente o fim que se destina a garantia. Não obstante a isso, a 

hermenêutica da Lei nº8.245/1991 é a linha de apoio da convicção deste 

juízo, eis que, as hipóteses em que o legislador pretendeu admitido a 

caução real, o fez expressamente no corpo do ordenamento, a exemplo 

do artigo 64, §1º do Diploma, vejamos: Art. 64. Salvo nas hipóteses das 

ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá 

de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses 

do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. § 1° A caução 

poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução 

provisória. Portanto, ainda que o magistrado se solidarize com os 

argumentos do locador para a substituição da caução, compreendendo 

indubitavelmente as razões alimentares declinadas nos autos, tal 

subjetividade não pode afastar a aplicação do ordenamento jurídico que 

sustenta a relação jurídica das partes (Lei nº8.245/1991 – Lei de 

Locações). A garantia processual exigida em espécie/dinheiro, decorre da 

própria natureza jurídica extremamente peculiar da medida, uma vez que, 

reitero, os prejuízos causados com o despejo liminar são de elevada 

monta, de sorte que, estando a medida garantida por caução em espécie, 

o levantamento do valor em favor do locatário/réu é imediato, efetivo e 

satisfativo. Ademais, no caso dos autos, conforme fundamentado na 

decisão do Id.13133377, o despejo liminar foi deferido em razão do 

preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, contudo, não se 

pode perder de vista que, o decisum está respaldado nas alegações e 

conjunto probatório carreado pelo Autor, que evidenciou ao juízo as 

tentativas do Autor em retomar a posse do imóvel antes mesmo do termino 

da locação (11/2017), sem que o Réu tenha exercido o contraditório e a 

ampla defesa. Assim, se após o exercício do direito de defesa, o Réu 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, a 

medida poderá ser revogada ou modificada, sendo essa peculiaridade da 

ordem inaudita altera pars, que reclama uma garantia processual que 

viabilize a segurança jurídica efetiva ao provimento jurisdicional nos 

termos das normas fundamentais do processo civil (geral e especial) 

elencadas no artigo 4º e 8º do CPC, para que se evite pronunciamentos 

tardios ou irreversíveis, sobretudo que coloquem em risco o resultado útil 

do processo. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 8o Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Derradeiramente, concluo a 

convicção de que a caução é insuficiente e inidoneidade ao fim que se 

destina, ponderando que o imóvel ofertado não está localizado neste 

município, seu registro é na Comarca de Rondonópolis, não possui 

avaliação nos autos e a matrícula indica que o bem possui o valor de 

Cr$71.000,00 (setenta e um mil cruzeiros), maculando totalmente a 

substituição da caução vindicada pelo Requerente (Id.14111475), 

sobretudo a finalidade da garantia legal especial, revelando evidente 

prejuízo ao Réu caso seja determinado o levantamento da caução em seu 

favor. Destarte, pelos fundamentos lançados na decisão do Id.13869563, 

aliado às razões elencadas em linhas volvidas, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pelo Autor no Id.14110769, e mantenho 

incólume o posicionamento do juízo quanto ao indeferimento da caução 

real ofertada pelo Requerente (Id.141111475) na decisão citada. Em 

homenagem aos princípios da cooperação e efetividade do provimento 

jurisdicional (artigo 6º do CPC), INTIME-SE a parte Autora para prestar 

caução nos exatos termos da decisão do Id.13111177, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem o oferecimento 

da caução, certifique-se, após conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019079-12.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEXANDRO LANFREDI (REQUERIDO)

SILVANA BAO LANFREDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1019079-12.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de TUTELA 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por AMAGGI LOUIS 

DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A – AMAGGI & LD COMMODITES S.A. em 

face de ELEXANDRO LANFREDI e SILVANA BAO LANFREDI. Antes do 

juízo de admissibilidade desta ação, a parte Autora compareceu aos autos 

pleiteando o cancelamento da distribuição desta demanda ou, 

alternativamente, a desistência do processo, sem contudo apresentar 

qualquer justificativa para o pleito (Id.13979479). A parte Requerida não 

ter sido citada. Insta relatar que, inexiste pedido de gratuidade da justiça e 

a parte não comprovou o preparo da ação até este momento. É O 

RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Consigno que, a hipótese de 

cancelamento da distribuição da ação, implica o não recolhimento das 

custas de distribuição da ação, porquanto é pressuposto processual a 

instrução da petição inicial com as provas do preparo da ação. Causas de 

distribuição. O autor deve fazer o pagamento das custas iniciais para 

poder ingressar com a ação. [...] A guia de recolhimento deve ser juntada 

com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação 

(CPC 320). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento 

ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para 

emendar a petição inicial (CPC 321), sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição. (JUNIOR NERY, Nelson e outros. 

Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. pág.831) (destaquei) Sobre o tema dispõe a CNGC deste 

Estado: Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. § 4º Nos processos criminais em que houver 

a condenação do réu ao pagamento das custas, estas deverão ser 

cobradas nos próprios autos da condenação, procedendo em caso de 

inadimplemento, na forma do disposto no art. 467, da CNGC. § 5º No que 

se refere à isenção de custas mencionada no artigo 90, § 3º, CPC, o juiz 

deverá observar o que dispõe a norma estadual (Lei 7.603/2001). Art. 

1.182. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. § 1º Caso entenda que o pedido a que se 

refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no 

art. 303, CPC. § 2º O requerente, quando do ajuizamento do pedido 

cautelar, deverá adiantar as custas correspondentes ao pedido principal. 

§ 3º A medida liminar pleiteada de forma incidental no processo de 

conhecimento não implicará o recolhimento de custas processuais. § 4º 

Não serão devidas novas custas processuais quando da viabilização do 

pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, salvo se estas não tiverem sido recolhidas na integralidade 

quando do ajuizamento do pedido cautelar, caso em que serão 

complementadas. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS 

(2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). Assim, para que seja 

determinado o cancelamento da distribuição da ação, deve a parte 

interessada estar inadimplente com o pagamento do preparo, após a 

oportunidade legal determinada pelo artigo 290 do CPC para sanar a 

irregularidade, veja: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, 

uma vez distribuída a ação, não pode a parte dispor da distribuição 

através de simples pedido de cancelamento, desacompanhado de 

qualquer justificativa plausível para o seu acolhimento. No caso dos autos, 

a parte Autora compareceu espontaneamente no Id.13979479, com 

desarrazoado pedido de cancelamento da distribuição da ação, o qual 

reputo impróprio, eis que a circunstância não se enquadra no permissivo 

legal previsto para o instituto (artigo 290 do CPC). Doutro norte, 

alternativamente, a parte pugnou pela desistência da ação, instituto jurídico 

amparado pelo artigo 485, §5º do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] VIII - homologar a desistência da ação; [...] § 4o 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença. Nesta senda, conforme relatado, a parte Ré não foi citada, 

consequentemente prescindível a manifestação da demandada, de modo 

que esta sentença é o primeiro provimento jurisdicional dos autos. Esse 

cenário que possui a seguinte recomendação jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA 

CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. O Colegiado estadual consignou expressamente 

que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e 

subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da 

contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos 

termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível 

reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do 

recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. O acórdão 

recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no 

sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, 

não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a 

relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 

558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). 

Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. 

(AgInt nos EDcl no AREsp 1063920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) 

Com efeito, perfeitamente plausível o pedido de desistência da parte 

Autora, independente de manifestação da parte Ré. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado no Id.13979479, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes 

ficarão ao encargo da parte REQUERENTE, nos termos do artigo 90 do 

CPC. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização 

processual. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

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: 1019766-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NATALINO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019766-23.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, NATALINO DOS SANTOS 

NEVES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 02/02/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8275452. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11671293 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, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda, ausência de comprovante de residência 

alegando ser requisito para fixação do foro e impugnou dos documentos 

juntados pela parte Autora. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11898191. 

Impugnação à contestação ID. 11947907. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio consigno que 

a alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da documentação, 

considera-se prescindível, uma vez que a procuração juntada no 

processo é suficiente para a adequação do pressuposto processual 

relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA No que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte autora entende-se 

que, este não se faz indispensável para propositura da ação. Vejamos: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (id. 

8275452) 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. 

11898191. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11898191 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do tornozelo esquerdo, a 
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indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

NATALINO DOS SANTOS NEVES, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/02/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035478-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB COZINHAS INDUSTRIAIS E REFRIGERACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIE RESTO RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1035478-53.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID 13358810, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. DEFIRO o pedido de liberação 

dos bens penhorados realizados nos IDs 13121439/13121525 em favor da 

parte Executada, conforme entabulado na avença. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037731-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE ESTEVAM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 

1037731-14.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, PABLO HENRIQUE ESTEVAM 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 06/08/2017 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: 11153905. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12081087 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, e impugnou dos documentos 

juntados pela parte Autora. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 12342621. 

Impugnação à contestação ID. 12545002. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio consigno que 

a alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da documentação, 

considera-se prescindível, uma vez que a procuração juntada no 

processo é suficiente para a adequação do pressuposto processual 

relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (id. 11153905) 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. 12342621. 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 
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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 lombar, 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: 12342621 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) do segmento da coluna lombar, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, PABLO HENRIQUE ESTEVAM 

DA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 06/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028632-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028632-20.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANDERSON GOMES DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/02/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

9874514. A Requerida apresentou contestação no ID: 12055741, arguindo 

em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11892146. 

Impugnação a contestação juntada no ID: 12674538. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12653177), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 12726799), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (10%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. 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. 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. 9874514) 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. 11892146. 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 
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dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos dedos do pé, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento), do 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no id. 11892146 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

mobilidade do 5° dedo do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar 

ao Requerente, ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/02/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037314-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT ADRIEL DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037314-61.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HERBERT ADRIEL DE LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/09/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento da indenização do seguro obrigatório 

referente à sua invalidez permanente e a quantia de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim de 

Ocorrência no ID. 11094518. Laudo pericial corroborado no ID: 11895829. 

A Requerida apresentou contestação no ID: 11374968 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, e a inconsistência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 12740520. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12740703), 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. 

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 DPVAT visa à indenização de danos 

pessoais à vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que 

circulam na via terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser 

relativos à morte, invalidez permanente ou ressarcimento de despesas 

médicas (DAMS). A lei n° 6.194/74 regulamenta o DPVAT, sofreu 

alterações em seu texto, por meio das leis 11.482/2007 e 11.945/2009. A 

primeira reduziu o valor da indenização, fixando como parâmetro máximo o 

valor de R$ 13.500,00 quando o segurado for acometido por invalidez 

permanente e o valor de até R$ 2.700,00 como reembolso a vítima no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares comprovadas 

(DAMS). A lei estabeleceu uma TABELA DE GRADUAÇÃO de percentuais 

de perda para os casos de INVALIDEZ. No caso, o fato do Boletim de 

Ocorrência (ID: 11094518) 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: 11895829. 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 
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da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de lesão da estrutura craniofacial, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma 

tabela, tem-se que em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11895829 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da estrutura 

craniofacial, o qual corresponde a 100% (cem por cento) do teto máximo. 

Somados a repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) da 

perca da mobilidade ombro direito, correspondente a 25% (vinte e cinco 

por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 25% de 75% do teto máximo (referente à estrutura 

craniofacial), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao 

ombro direito). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 

acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Por derradeiro, 

afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, suportou 

gastos com despesas médico hospitalares - DAMS, na monta de R$ 85,00 

(oitenta e cinco reais). A meu ver, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos, que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, o que corrobora o nexo causal com os 

documentos, laudos e recibos acostados aos autos. Nesse quadro, nos 

termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.194/74 com as alterações das 

Leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. Como visto, a indenização está 

condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado, como se 

depreende do documento carreado no ID: 11094671. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. Desta 

feita, analisando detidamente aludidos documentos, não procede à 

alegação da seguradora de que a parte Requerente não comprovou as 

despesas médicas por ela efetivadas quando da ocorrência do sinistro, 

eis que não se tem dúvida de que se relacionam com o acidente 

automobilístico narrado na inicial. Desse modo, é devido o valor de 

reembolso a vítima no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares comprovadas (DAMS), qual seja R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais). Quanto aos juros e correção monetária das despesas, nos termos 

da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação do INPC a partir do 

desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, 

computados da provocação do interessado, no caso da citação, nos 

exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar 

ao Requerente, HERBERT ADRIEL DE LIMA, a quantia de: A) - R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 17/09/2017 (Súmula 580 STJ); B) 

R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) referente à indenização prevista no artigo 

3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária 

(INPC) a partir da data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035629-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DE SANTANA LEITE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035629-19.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, PÂMELLA DE SANTANA LEITE 

ALVES, 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 11/09/2017 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: 10842714. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12245680 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 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: 

11870583. Impugnação à contestação ID. 12713498. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12713636), 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 
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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: 10842714) 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: 11870583. 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: 11870583 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 a Requerente, PÂMELLA DE SANTANA LEITE 

ALVES, 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, 11/09/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035928-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035928-93.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SILVANA APARECIDA AIRES 

DOS SANTOS, 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 15/07/2017 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: 

10884254. A Requerida apresentou contestação no ID: 11775218 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 por autoridade policial 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: 11868742. 

Impugnação à contestação ID. 12713760. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 12713829), 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 
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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: 10884254) 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: 11868742. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de lesão da 

estrutura craniofacial, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11868742 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão residual, 

perda de 10% (dez por cento) da estrutura craniofacial, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, 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 

Requerente, SILVANA APARECIDA AIRES DOS SANTOS, a quantia de R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 15/07/2017 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMES SANTANA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019498-66.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14127283 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 13979822/13979837 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos IDs. 

13979829/13979831 em favor da parte Requerente, a ser creditado na 

conta indicada no ID. 14127283. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006251-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.B. DA SILVA COMERCIO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RGPAR - PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (RÉU)

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES 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 13/08/18 às 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017020-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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 13/08/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017014-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIZ SOUZA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1017014-78.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018644-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MATOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)
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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 13/08/18 às 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002977-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARTINS DE MELO SILVA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 20/08/18 às 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020062-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUIA DA SILVA (AUTOR)

VALTER ROCHA FILHO (AUTOR)

CLAUDEMI GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 às 11:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010226-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA WAITE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 13/08/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011538-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ARAUJO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 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 , a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. A. (REQUERENTE)

I. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

VALBERTO MARCAL ALVES OAB - 528.493.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 20/08/18 às 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006513-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 13/08/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001672-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA 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 13/08/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013397-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MONREALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (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 13/08/18 às 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006192-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 13/08/18 às 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437131 Nr: 15216-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BOM CONSELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA, OAB/MT nº 6998, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441331 Nr: 17848-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEODOSIA BORGES PEIXOTO, DUPLANIL 

MARTINS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9534, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF, OAB/MT nº 11866, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 467831 Nr: 34509-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RIEDEL, CLEOMAR JOSÉ DA COSTA, DIVINO 

CARLOS GUIMARÃES, CREGINALDO FRANÇA DA SILVA, HERCILIO 

MUNIZ DE CARVALHO, ISNEIVAN DELMONTES DE OLIVEIRA, JAQUES 

SANTANA DA SILVA, NELDITE ALVES DE OLIVEIRA, PEDRO LUIZ DA 

FONSECA, ROGERIO BARBOSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, RAFAEL 

SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 certifico e dou fé que, nesta data, intimo a parte requerida para manifestar 

acerca da petição de fls. 414-419, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 321210 Nr: 23004-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TAMBELINI 

BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - 

OAB:10.782, ROBERTO TAMBELINI - OAB:2716-A, ROZANA ALVES 

ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 407199 Nr: 39448-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA DE BARROS - 

OAB:41.368, CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - OAB:33844, 

DHEBORA ZANDROWSKI - OAB:55071, PATRÍCIA HOMAN DUARTE 

RIBEIRO - OAB:41.421, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR, PEDRO AURÉLIO DE MATTOS GONÇALVES - 

OAB:15953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726859 Nr: 22694-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, JOSEANE ALONSO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.617, LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - 

OAB:18631/MT, MÁRCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740211 Nr: 36911-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754788 Nr: 6781-15.2012.811.0041

 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: FLÁVIO ROBERTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO PIZANO, LUIZ FERNANDO JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088187 Nr: 5301-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 
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manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098461 Nr: 9911-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME, 

ENILSON DIVINO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116886 Nr: 17409-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBERTA TRANSPORTE LTDA M.E., 

LUCIA MARIA DALACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - 

OAB:15.159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136557 Nr: 25836-10.2016.811.0041

 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: ADELMA FRANSCISCA DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1196807 Nr: 3568-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1234698 Nr: 16427-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1284966 Nr: 3256-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBERTO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARID JORGE RESEGUE, MARINA FARAH 

RESEGUE, ROSA FAZIO DE OLIVEIRA, JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111084 Nr: 2053-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX, GIORDANO BRUNO PAULO 

FONTES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L. BERTONI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX - 

OAB:6.881/MT, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:3960/MT, CLOVIS DE MELLO - OAB:0220/MT, FÁBIO DE AQUINO 

PÓVOAS - OAB:5.819/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:1.119

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). TAIS GONÇALVES MELADO, OAB/MT nº 8524, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033496 Nr: 38366-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS CRISTINE DE BARROS OLIVEIRA ENORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLY DECORAÇÕES E EVENTOS EIRELI 

- ME, EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE - OAB:, THIAGO 

AUGUSTO AQUINO TAQUES - OAB:13.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). , OAB/MT nº , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do 

direito de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015901 Nr: 30086-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DE S KAWAKAMI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ANTUNES CUSTÓDIO - 

OAB:83.555/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883373 Nr: 18813-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FREIRE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Intimo a requerida Bradesco Previdência e Seguros para que esclareça 

se o ofício requerido às fls. 202 sera em nome do autor, visto que indica 

nome diverso o que sugere a ocorrência de erro material.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810452 Nr: 16944-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO GUZZI E KENSY LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, sob pena de incidir multa 

de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Anoto que, considerando que a parte executada foi revel na fase de 

conhecimento, a sua intimação deverá se processar mediante simples 

publicação do presente decisum no órgão oficial (DJE), nos termos do art. 

346 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 381725 Nr: 17526-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN MOURÃO ABUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LUCENA GAUNA DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209608 Nr: 20277-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECELAGEM AVENIDA LTDA, TECELAGEM AVENIDA 

LTDA, TECELAGEM AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.MILERIO CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO - OAB:8609/MT, 

VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente para recolher a guia de custas p/ a respectiva certidão 

de dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878747 Nr: 15958-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LAURENTINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791/O, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado 

ou, alternativamente, a sua conversão em perdas e danos.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1070517 Nr: 55610-22.2015.811.0041

 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: JOILDO RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso.Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 30 de Maio de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 265342 Nr: 23105-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora via sistema RENAJUD formulado pela parte 

exequente, uma vez que busca de ativo financeiro por meio do sistema 

BACENJUD restou infrutífera.

Com a localização de veículos terrestre de propriedade da parte 

executado, serão desde logo restringidos por este Juízo via sistema 

RENAJUD.

Frustradas as diligências, intime-se o autor para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

Cuiabá/MT, 24 de Maio de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 265342 Nr: 23105-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 Vistos em correição.

 Suspenda-se a presente ação, nos termos do art. 921, III, do NCPC, até 

manifestação da parte interessada.

 Dê-se baixa no relatório mensal, mantendo aberta a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 265342 Nr: 23105-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente não constituiu novo advogado nos 

autos, intime-se-o, por edital, para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 48 horas, sob pena de extinção.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037559-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037559-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA RÉU: E. R. DE MIRANDA - ME 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 

13451530 requerendo a desistência da presente ação, informando que a 

não tem mais interesse na demanda, requerendo, assim, homologação 

sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. 

Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da citação, 

incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de 

estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012469-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFIOS-INSTALACOES E SERVICO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012469-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TELEFIOS-INSTALACOES E SERVICO LTDA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório de ID n° 13634617 requerendo a desistência da presente ação, 

informando que a não tem mais interesse na demanda, requerendo, assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011626-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN (RÉU)

JOSE LUIZ DALCOL TREVISAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011626-63.2018.8.11.0041 AUTOR: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: JOSE LUIZ 

DALCOL TREVISAN, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a PARTE AUTORA 

para apresentar nos autos comprovante de pagamento da diligência do 

oficial de justiça, visando a citação dos Reclamados. Cuiabá - MT, 12 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1018524-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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QUERLI BATISTELLO LINO (RÉU)

LAUDNIR LINO ROSSI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018524-92.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIA 

SALEM GONCALVES RÉU: LAUDNIR LINO ROSSI, QUERLI BATISTELLO 

LINO IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora para apresentar nos autos comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça visando possibilitar a expedição de mandado 

de citação. Cuiabá - MT, 12 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010772-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. T. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

ANDREIA TIBURSKI MONTEIRO OAB - 033.998.151-23 (REPRESENTANTE)

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)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010772-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

KATHILLYM GABRIELLY TIBURSKI FONSECA REPRESENTANTE: ANDREIA 

TIBURSKI MONTEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte requerida para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 12 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: 1020103-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAHNSENS JOSE BELLE (RÉU)

FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020103-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA RÉU: FORCA TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA - EPP, JAHNSENS JOSE BELLE Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículos próprios. 

Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJQ4426 MT I/FORD 

FOCUS 2.0L HA 2009 2009 ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA Sim 

ui-button ui-button KAA0484 MT HONDA/CG 150 TITAN KS 2005 2005 

ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA Sim ui-button ui-button No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 
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INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011615-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011615-34.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 67.842,48; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SIMARELLI 

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Parte Ré: RÉU: MA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de 

Despejo por Denúncia Vazia, com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda em desfavor de 

MA Comércio Ltda - EPP. Consta na inicial que, a autora é proprietária do 

imóvel comercial, situado na Rua Sergipe, s/n, Quadra 28, Lote 12, Bairro 

Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.065-320, constituído e destinado à 

operação de um Posto de Serviços Automotivos e Revenda de 

Combustíveis. Aduz a requerente que, acreditando na credibilidade dos 

réus, passou a administração do seu posto revendedor, com o aluguel no 

valor de R$ 5.653,54 (cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos). Assevera, porém, que não tem mais 

interesse em manter a relação jurídica com a ré, sendo que foi formalizada 

sua manifestação através de notificação extrajudicial e aviso de 

recebimento. Elucida que o réu recebeu a referida notificação em 

02/03/2018, ademais já se passaram os 30 (trinta) dias para desocupação 

voluntária, contudo a demandada continua no imóvel, além disso, 

encontra-se inadimplente com 04 meses de aluguel. Desse modo, o 

requerente postula a concessão da liminar de despejo. É a síntese. 

DECIDO. Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas 

pela Lei do Inquilinato, obedecem ao rito ordinário, assim como estabelece 

o artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste 

Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.” O pedido liminar tem 

como requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve 

ser entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e 

o segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes 

do julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil 

reparação. Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados em sede de cognição sumária, tendo em vista 

que a autora juntou aos autos o Contrato de Locação (ID 12981061), que 

confirma a relação contratual das partes, que ensejou a propositura da 

presente ação. Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com os 

danos advindos da requerida manter a posse do imóvel mesmo depois de 

findo o contrato locatício e devidamente notificada para proceder com sua 

saída do imóvel, conforme se depreende da Notificação Extrajudicial e o 

seu Aviso de Recebimento (ID 12981057). Ademais, há necessidade de 

previa notificação para desocupação voluntaria do imóvel nos contratos 

de locação por prazo indeterminado, sendo assim, pode o contrato ser 

denunciado pelo locador, com base no art. 57 da Lei 8.245/91: “Art. 57. O 

contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por 

escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a 

desocupação.” Portanto, a notificação antecedente constitui pressuposto 

para propositura da ação de despejo, em que a atuação jurisdicional se 

dará pelo não atendimento voluntario do pedido de desocupação no prazo 

legal assinado na denúncia. Por outro lado, necessário se faz o 

cumprimento dos requisitos elencados no art. 59, da Lei de Inquilinato para 

a concessão da medida liminar pleiteada, vejamos: Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação 

não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do 

termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; (...) Ademais, imperioso observar o prazo de 30 dias para o 

ajuizamento da ação de despejo, contados a partir do termino do período 

para desocupação voluntaria informado na denuncia e prestar caução no 

valor equivalente a 3 meses de aluguel. Sobre a matéria a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - IMÓVEL NÃO 

RESIDENCIAL - NOTIFICAÇÃO - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS 

PRESENTES - DEFERIMENTO. - O artigo 59 da Lei 8.245/91, alterado pela 

Lei n. 12.112, de 2009, admite a concessão de liminar para desocupação 

do imóvel quando se tratar de locação de imóvel não residencial por prazo 

indeterminado, com a notificação do locatário para desocupar o imóvel no 

prazo de 30 dias e, ajuizada ação de despejo no trintídio legal 

subsequente, com pedido de depósito judicial de caução em valor 

equivalente a três meses de aluguel” (TJ-MG - AI: 10317120103690001 

MG , Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/04/2014, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014) 

Destaquei. “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, POR 

TEMPO INDETERMINADO.CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, 

VIII DA LEI8.245/91. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRATATIVAS 

PARA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR QUE DEVE SER 

DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para que seja 

deferido o pedido liminar de despejo em contrato de locação não 

residencial por prazo indeterminado, faz-se necessário o envio prévio de 

notificação extrajudicial requerendo a retomada do bem, o ajuizamento da 

ação em 30 dias e a realização de caução. Presentes os requisitos, a 

ordem de despejo liminar deve ser deferida”. (TJ-PR – Agravo de 

Instrumento 1166186-0. Relator(a):Ivanise Maria Tratz Martins 

Julgamento:19/03/2014). Destaquei. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, POR TEMPO 

INDETERMINADO.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES 

DA CONCESSAO LIMINAR. NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES 

IMPOSTAS PELO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. NÃO 

DEMONSTRADO O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇAO. IDENTIFICADO O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA 

DECISÃO.PERICULUM IN MORA INVERSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 

DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA A SER APRECIADO 

PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.A concessão da liminar 

de despejo em contrato de locação não residencial por prazo 

indeterminado, prevista no art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91, tem por 

pressupostos o envio de válida e eficaz notificação premonitória ao 

locatário, informando da intenção de retomada do imóvel, o ajuizamento da 

ação em 30 dias e a prévia prestação de caução equivalente a três meses 

de aluguel. Requisitos não preenchidos desautorizam o pretendido despejo 

liminar. (Processo: 9732436 PR 973243-6 (Acórdão) Relator(a): Ivanise 

Maria Tratz Martins Julgamento:06/03/2013 Órgão Julgador: 12ª Câmara 

Cível Publicação: DJ: 1086 24/04/2013) Destaquei. Portanto, demonstrada 

de forma clara a relação existente entre as partes, assim como estando 

preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da liminar 

postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à prestação 

de caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido 

no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar 

e, por conseguinte, determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para 

prestar caução, no valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada 

a caução, EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel, sob 

pena de despejo compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o 

imóvel, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo coercitivo do 

imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, com a 

consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 4. 

Uma vez efetivado o despejo, remova os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2018, às 
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8h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, Sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de junho de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016203-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY MARTINS TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016203-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CIDNEY MARTINS TORRES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Indenização por Dano Moral, proposta por Cidney Martins Torres, em face 

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora devidamente intimada conforme DJE 

nº 10276, de 15/06/2018 e publicado no dia 18/06/2018, para emenda a 

inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, sem demonstrar 

qualquer interesse em dar prosseguimento ao feito. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez, conforme se denota 

dos autos. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de 

Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Analisando 

os autos, observa-se que, muito embora tenha sido oportunizada ao 

requerente a emenda à petição inicial, nos termos do disposto no artigo 

321 do Código de Processo Civil, tal providência foi por ele ignorada e 

desse modo, tenho que a extinção do feito é medida que se impõe. Isso 

porque, embora resguardado seu direito subjetivo de emendar a exordial, 

porque constada a ausência de documento essencial, não cumpriu com 

seu dever, deixando de atender a determinação judicial. Assim dispõe o 

art. 321 do Código de Processo Civil: "Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial". Destaquei. O entendimento jurisprudencial do e. 

Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE 

POBREZA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - 

POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO 

REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte 

em caso de extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante 

o indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência de emenda a inicial, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se 

com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018689-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEIDE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

TULIO NATALE (REQUERENTE)

HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018689-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO, MARCELO DE OLIVEIRA 

MARTINS, HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES, SEIDE PAES DE 

BARROS, TULIO NATALE REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Reajuste de Plano de Saúde 

c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO, MARCELO DE OLIVEIRA 

MARTINS, HENRIQUE VELASCO DE MAGALHÃES, SEIDE PAES DE 

BARROS e TULIO NATALE em desfavor de GEAP – AUTOGESTÃO EM 

SAÚDE, devidamente qualificadas nos autos. Narra os requerentes que 

são servidores públicos federais vinculados ao Departamento da Polícia 

Rodoviária Federal (DPRF) – Superintendência Regional de Mato Grosso 

(2ª SRPRF), que mantém convênio com a requerida para oferecimento de 

plano de assistência suplementar à saúde de seus servidores e 

dependentes. Informa que são beneficiários do plano de saúde 

administrado pela ré a partir o convênio por adesão nº 001/2013, firmado 

entre a União, por intermédio do Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão e a GEAP, na modalidade coletivo/empresarial. Argumenta que a 

União se responsabiliza em pagar parte do convênio dos planos 

oferecidos pela demandada, o que corresponde aos valores que seriam 

ressarcidos parcialmente do valor despendido pelo servidor e por sua vez 

a demandante enquanto beneficiária do plano suplementar de saúde, 

também contribui para o seu custeio através de um pagamento mensal 

fixo. Aduz que, compete à deliberação sobre a criação de novos planos e 

programas e alteração dos já existentes ao Conselho de Administração – 

CONAD – da GEAP, ademais, que na reunião datada do dia 17/11/2015 do 

referido conselho, resultou na Resolução nº 99 que estabelece 37,55% de 

reajuste na contribuição integral do plano de saúde, sendo que esse 

número esconde porcentagens que podem ser muito maiores, se levados 

em consideração as variáveis de idade e renda dos beneficiários, o que 

pode significar uma cifra entre 45,38% e mais de 1000%. Elucida que 

quem vai arcar com o já mencionado reajuste serão apenas os 

beneficiários, não incidindo em nada na parte de responsabilidade da 

União, além disso, o reajuste já foi comunicado aos beneficiários sem ao 

menos ter sido submetido à aprovação da unidade do Sistema de Pessoal 

da Administração Pública, que é o responsável pelo convênio em questão. 

Salienta que é estabelecido na Portaria Normativa nº 5/2010-MPOG que a 

avaliação atuarial que fundamenta a fixação do reajuste deve ser 

realizado no início de cada ano civil, o que não foi respeitado pela 

reclamada, uma vez que a fez em novembro de 2015, e que começou a 

vigorar no mês de fevereiro, tendo sido incluído na folha de pagamento do 

mês de janeiro de 2016. Pugna pela antecipação de tutela para que a 

requerida suspenda o reajuste, se mantendo a forma contributiva operada 

até o mês de dezembro de 2015. Com a inicial juntou documentos. 

Postergada a apreciação da tutela para depois da oitiva da parte contrária 

(ID 9595345). Contestação ao ID. 10506936, em que a demandada alega 

que exclusivamente como fonte de receita a contribuição paga pelos 

beneficiários a título de mensalidade e coparticipação, tendo como 

consequência disso que toda e qualquer despesa que seja gerada para 

operadora de saúde faça parte de seu custo, sendo imperiosa a 

distribuição equitativa dentre seus provedores, sendo a distribuição do 

custeio dentre seus usuários medida econômico-financeira vital, que visa 

regular as disparidades do setor econômico, em especial considerando-se 

a natureza médico-hospitalar dos serviços prestados, tendo assim 

pautado a sua conduta no seu exercício regular do direito. No mérito 

requer que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais. 

Realizada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera ante a 

ausência de proposta de acordo. Por meio do movimento de ID 11025231 

os requerentes impugnaram a contestação, arguindo que o Conselho 

Deliberativo Paritário poderá ou não apontar a necessidade de distribuição 

das despesas advindas da prestação do serviço, contudo deverá ser 

indicado os valores para posterior aprovação, o que faz com que o 

modelo de contribuição implantado pela operadora passe pelo crivo dos 

órgãos reguladores. É o relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se 

de Ação Revisional de Reajuste de Plano de Saúde c/c Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por AUGUSTO AURELIO COSTA 

MONTEIRO, MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS, HENRIQUE VELASCO DE 

MAGALHÃES, SEIDE PAES DE BARROS e TULIO NATALE em desfavor de 

GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE. DA TUTELA ANTECIPADA Sobre o 

instituto da tutela antecipada o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. In casu a controvérsia cinge-se quanto ao reajuste 

adotado pelo Conselho de Administração – CONAD – da GEAP, uma vez 

que na reunião datada de 17/11/2015 resultou na Resolução nº 99, onde 

foi estabelecido 37,55 % de reajuste na contribuição integral do plano de 

saúde, o qual não concorda os autores. A Resolução GEAP/CONAD nº 

099/2015, em seu preâmbulo esclarece que foram realizados estudos 

atuariais para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos planos, a fim 

de se alterar o modelo de contribuição conforme a faixa etária e as faixas 

de remuneração dos beneficiários. Observa-se ainda no Estatuto da GEAP 

ID 10506950, que o plano de saúde suplementar por ele instituído e gerido, 

é de caráter solidário e sem fins lucrativos, não sendo aberto ao público 

em geral, nem oferecendo seus serviços no mercado, aferindo-se assim 

que destina a totalidade das contribuições de seus integrantes ao custeio 

da assistência prestada. Verifica-se também que no referido Estatuto que 

o Conselho que aprovou a alteração da resolução nº 099/2015, é 

constituído de forma paritária, garantido a representação dos órgãos 

patrocinadores (beneficiários), o que evidencia a participação igualitária 

dos gestores e associados por ocasião da implementação das alterações, 

a qual teve por objetivo restabelecer equilíbrio econômico-financeiro do 

plano de saúde a fim de evitar a sua extinção. Sendo assim, sendo 

imposta a requerida que preste serviços médicos-hospitalares aos filiados 

sem receber a contraprestação ajustada, pode vir a ocorrer de a mesma 

não ter como obter o complemento das diferenças dos valores das 

mensalidades. Acerca do tema, colho a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. GEAP. 

RESOLUÇÃO Nº. 099/2015. EQUILÍBRIO ATUARIAL. AUTOGESTÃO. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ NÃO 

COMPROVADA. NÃO CABIMENTO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça entendeu por afastar a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade 

de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 2. Tratando-se de 

operadora classificada na categoria de autogestão patrocinada, não 

depende de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde para 

estabelecer o aumento do custeio de planos coletivos, devendo, contudo, 

tais percentuais estar amparados em estudos e cálculos atuariais que 

evidenciem a sua necessidade para a manutenção do equilíbrio financeiro 

da empresa. 3. A modificação no modelo de custeio prevista na 

Resolução/GEAP/CONAD nº 99/2015 fundamentou-se na necessidade de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade, contando com 

a anuência da própria ANS. 4. Recurso desprovido. Processo: 

20160710072915 DF 0007024-33.2016.8.07.0007 - Orgão Julgador: 8ª 

TURMA CÍVEL – Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2018 . Pág.: 465/472 

– Julgamento: 10 de Maio de 2018 – Relator: MARIO-ZAM BELMIRO. Posto 

isto, na presente sede de cognição não verifica-se preenchidos os 

requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteda. Com essas 

considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DAS 

PROVAS Manifestem-se as partes quanto a possibilidade de conciliação. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 do CPC. Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 
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antecipado da lide, conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007053-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO CARDOSO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007053-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO FILHO CARDOSO DUARTE RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. A parte 

autora comparece por meio do petitório de ID n° 14101540 requerendo a 

desistência da presente ação. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022355-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022355-85.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DAVINA APARECIDA DE ARRUDA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

18.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. O fato de a autora ter caído da própria bicicleta 

após ter sido “colhido” por veículo não interceptado não exclui o 

entendimento sobre a ocorrência de situação de trânsito, coberta pelo 

seguro DPVAT. 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 
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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 18.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da estrutura 

craniofacial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 Total: R$ 6.750,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 
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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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (18.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020884-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOARES DE NOVAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT10457/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RICARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020884-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

HELIO SOARES DE NOVAIS - ME REQUERIDO: MARCIANO RICARDO DA 

SILVA Vistos etc. A parte autora narra que por meio de financiamento 

adquiriu o automóvel “Camionete, VW Amarok CD 4X4 Trend (Importado), 

Fabricação/Modelo 2011/2011, Placa JKB4404”, alienada fiduciariamente 

pelo Branco Bradesco Financiamentos S.A para a empresa Helio Soares 

de Novais – ME. Argui que diante de sua situação financeira e não 

podendo manter o veículo, resolveu efetuar a venda de seu carro a 

terceiros, sendo procurado pelo Sr. Marciano, ora reclamado. Explana que 

as partes firmaram no dia 10 de junho de 2016 Contrato de Compra e 

Venda de Automóvel com Reserva de Domínio do referido veículo, 

elegendo o foro da Comarca de Cuiabá-MT. Salienta que no já mencionado 

contrato, em sua Cláusula 3ª ficou acordado que em razão de o veículo se 

encontrar alienado fiduciariamente pelo Banco Bradesco, ficaria sobre a 

responsabilidade do comprador a total quitação das parcelas pendentes 

até a data do vencimento. Elucida que no contrato firmado também foi 

pactuado que somente após a quitação do financiamento anteriormente 

firmado pelo vendedor, poderia ser feita a transferência da propriedade 

junto aos órgãos competentes, bem como o comprador não poderia ceder 

o automóvel objeto do contrato a terceiro, sem a devida anuência do 

vendedor, nem constituir, direta ou indiretamente, ônus, penhor, caução ou 

qualquer outro gravame sobre o mesmo até que sejam quitadas todas as 

parcelas previstas no contrato. Explana ainda, que ficou estabelecido com 

forma de pagamento R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) no ato da 

assinatura do referido instrumento, somados a 44 (quarenta e quatro) 

parcelas, no valor de R$ 1.482,65 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos) cada, sendo a primeira com vencimento no dia 

17/05/2016 e as demais nos meses subsequentes, contudo o réu efetuou 

somente o pagamento de 02 parcelas com vencimento em 17/05/2016 e 

17/06/2016, restando inadimplente desde então. Requer em sede de 

antecipação de tutela antecedente, que a requerida seja intimada para 

fazer a devolução do veículo objeto do pleito, caso negativo que seja 

expedido Mandado de Busca e Apreensão do automóvel. Com a inicial, 

juntou documentos. Ao decisório de ID. 8833505, foi determinada a 

intimação do demandante para corrigir o valor da causa e complementar 

as custas iniciais, o que foi devidamente cumprido. Ademais, por meio do 

movimento de ID. 9559392 foi determinado ao autor que adequasse o seu 

pedido de tutela antecipada antecedente para tutela de Urgência. Em que 

pese a determinação deste juízo para a adequação do pedido, o 

reclamante comparece por meio do petitório de Id. 10237723, 

fundamentando novamente seu pedido no Art. 303 do CPC. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM TUTELA 

ANTECIPADA ANTECEDENTE proposta por HELIO SOARES DE NOVAIS - 

ME em desfavor de MARCIANO RICARDO DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos. A tutela antecipada de caráter antecedente foi 

uma das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, onde o 

artigo 303 permite ao autor a descrição sucinta da lide e do direito que se 

quer resguardar, acrescidos da justificativa da existência do perigo da 

demora da prestação jurisdicional, vejamos o dispositivo: “Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.” O interessante desse dispositivo é a forma simplória da petição 

inicial, o que para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se justifica face à 

“proximidade da propositura da petição inicial”. Para o Doutrinador 

Theotonio Negrão “parecem tratar da própria prerrogativa outorgada ao 

autor no sentido de se limitar a requerer tutela antecipada num primeiro 

momento”, ou seja, o autor pode requerer do instrumento processual 

apenas a tutela antecipada, que não impugnada se estabilizará. No caso 

em tela, depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). In casu, ao analisar os autos 

verifica-se que o autor pleiteia pela concessão da medida, para devolução 

do veículo objeto do pleito ou que seja expedido Mandado de Busca e 

Apreensão, em virtude do requerido estar inadimplente com o pagamento 

das parcelas desde o mês de Julho de 2016, sendo assim, em tese de 

cognição sumária não se verifica razão para que o pedido mereça 

prosperar, uma vez que um dos requisitos da tutela antecipada em caráter 

antecedente, prevista no Art. 303 do CPC, é de que a urgência da medida 

deve ser contemporânea à propositura da ação, o que não se caracteriza 

no presente caso. Com essas considerações, uma vez que não 

preenchidos os requisitos do art. 303 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. No mais, 

DETERMINO a intimação da parte autora para o cumprimento do disposto 

no §6º do artigo 303 do CPC, para que proceda com a emenda a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Transcorrido 

o prazo, volvam os autos conclusos para análise e demais deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013117-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013117-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: 

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas, 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 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000273-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALENTIM MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000273-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ROBERTO VALENTIM MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT 

CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1140194 Nr: 27453-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREOVALDO CESAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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, 16 de Julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857794 Nr: 60023-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO KIYOSHI MOTIZUKI, DEVANIL ROSA 

FERNANDES, EURITO PEDROSO DE BARROS, ELIANE EDUARDA DE 

ANUNCIAÇÃO TARTARI, FERNANDO BATISTA BRAZ, DIVINO DE JESUS 

FRANCISCO DE PAULA, JOSÉ CLODOALDO BARRETO, PALMIRA VALE 

RICAS, JOAO CARVALHO DOS SANTOS, JOAQUIM MENDES DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE EZEQUIEL RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 Impulsiono os autos a parte exequente acerca do desarquivamento, para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste 

prazo os autos voltarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747687 Nr: 44941-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE DE AQUINO BEZ BATTI, GRABRIELA BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO ( BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA, ERAÍ MAGGI SCHEFFER, HDI SEGUROS S/A, NILSON 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ROSSATO - 

OAB:8810-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Impulsiono os autos intimando ambas as partes para que compareçam na 

audiência de oitiva de testemunha a qual foi designada para o dia 

15/08/2018 ás 16 horas no Fórum de Nova Mutum/MT, na 1° Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455907 Nr: 26913-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746264 Nr: 43469-10.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIO MUNIZ DE CARVALHO, ALICE DE BARROS 

SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1013310 Nr: 28932-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMILIO PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS - AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS - OAB:16.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835569 Nr: 40689-29.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO, NILZA PEREIRA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL EXPRESSO LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO EDUARDO SEGANTINI 

ALVES - OAB:OAB/MG 128.028, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:23748/PE, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:OAB/MG 61.344/B

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1317022 Nr: 12408-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.F. EMPREEMDIMENTOS E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PERES DO PINHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações DEFIRO o pedido de tutela cautelar para 

DETERMINAR a suspensão exclusivamente do Lote 41 do leilão judicial nº 

002/2018, marcado para o dia 12 de Julho de 2018 às 14:00 horas, do 

poder Judiciário do estado de Mato Grosso a ser realizado na Comarca de 

Cuiabá, tendo como objeto os seguintes bens:a)Os Lotes de terreno nº 08, 

09, 10 e 11, Quadra 142, localizados no Loteamento denominado 

Habitacional Parque Cuiabá, registrados sob as matrículas nº 63.794, 

63.795, 63.769 e 63.797 respectivamente.Caso já tenha ocorrido o leilão, 

DETERMINO a suspensão dos efeitos e atos nele produzido, até posterior 

deliberação deste juízo, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento.DETERMINO a intimação da parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o polo 

passivo da demanda, bem como corrija o valor da causa e complemente 

as custas referentes ao montante da execução dependente, sob pena de 

indeferimento.Após, CITE-SE a parte requerida, nos termos do art. 306 e 

307 do CPC, para contestar em 05 (cinco) dias, indicando as provas que 

pretende produzir, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados na exordial.DETERMINO ainda, a intimação da parte 

autora, para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, em 

cumprimento ao disposto no Artigo 308 do CPC, sob pena de cessar a 

eficácia da medida e extinção do processo sem julgamento do 

mérito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 114575 Nr: 4326-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROMONTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno do Reis Moreira 

- OAB:5.767, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:4641-E/ 

OAB/MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 15/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 441916 Nr: 18211-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado Nelson José Gasparelo fez carga dos autos no 

dia 20/04/2018. Certifico que o mencionado advogado foi intimado via DJE 

n.º 10275, disponibilizado no dia 14/06/2018 e publicado no dia 

15/06/2018, sem ter devolvido os autos até o presente momento, motivo 

pelo qual remeto, nesta data, a presente certidão e demais documentos 

para análise do Magistrado.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020058-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LUZ NETTO MALHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO (RÉU)

FERTIL PROJETOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11776330, para incluir no polo passivo da 

demanda Kamila Cristina da Silva. Proceda-se a alteração do valor da 

causa para R$ 70.895,02. Considerando a cumulação de pedidos e ritos, o 

processo deverá tramitar pelo procedimento comum. 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). 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, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017361-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARH COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGILE DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE CRISTINE DAVEL OAB - SC29073 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1017361-14.2017.8.11.0041. Saem as requeridas intimadas 

para cumprirem a solicitação constante no ofício n . 

0307292-88.2018.8.24.0033-0001, no prazo de 30 (trinta) dias. Após o 

retorno da Carta Precatória expedida para a oitiva da testemunha Luiz 
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Renato Nicézio Grangel, intimem-se as partes para apresentação de 

razões finais, no prazo de 10 (dez) dias. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020058-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LUZ NETTO MALHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO (RÉU)

FERTIL PROJETOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11776330, para incluir no polo passivo da 

demanda Kamila Cristina da Silva. Proceda-se a alteração do valor da 

causa para R$ 70.895,02. Considerando a cumulação de pedidos e ritos, o 

processo deverá tramitar pelo procedimento comum. 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). 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, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033915-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033915-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 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 
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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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001319-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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: 1001319-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009867-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h30min 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009867-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
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Vistos. Designo o dia 20/08/2018, às 08h30min 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010852-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAF SISTEMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BETHA SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, 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). 

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, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010852-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT0015370A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro OAB - MT0015074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAF SISTEMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BETHA SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 20/08/2018, 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). 

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, 23 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014833-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIA IBERS (REQUERIDO)

ZACARIA IBERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1014833-41.2016 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o requerido, Zacaria Iber, 

no endereço indicado na inicial, através de Carta Precatória, e intime-o 

para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Sorriso - MT. Intime-se ainda a 

requerida Zacaria Iber-ME, no endereço indicado na inicial, para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a 

autora, através de seu advogado para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014833-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIA IBERS (REQUERIDO)

ZACARIA IBERS (REQUERIDO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1014833-41.2016 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o requerido, Zacaria Iber, 

no endereço indicado na inicial, através de Carta Precatória, e intime-o 

para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Sorriso - MT. Intime-se ainda a 

requerida Zacaria Iber-ME, no endereço indicado na inicial, para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se a 

autora, através de seu advogado para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018758-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VPSA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018758-11.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a requerida no endereço 

indicado no ID 11968769, e intime-o para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se a autora, através de seu advogado 

para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018758-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VPSA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018758-11.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 20.08.2018, às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a requerida no endereço 

indicado no ID 11968769, e intime-o para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se a autora, através de seu advogado 

para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011581-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Elizabeth Mary dos Santos Araújo em desfavor de Itaú 

Administradora de Consórcios Ltda., Itaú Seguros S/A e Fiat 

Administradora de Consórcios Ltda., aduzindo que passou a receber 

boletos de cobranças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito pelas rés, entretanto, assevera que as assinaturas lançadas 

nos contratos que ensejaram a negativação foram falsificadas, ou seja, 

afirma não ter pactuado com as requeridas. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinada a exclusão da restrição do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o final da demanda, 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, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pela autora, conforme 

afirmado na inicial. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 12h30min 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 ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, 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. 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 189099 Nr: 543-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA ALMEIDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI MONTEIRO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT, RICARDO OLIVEIRA LOPES - OAB:22275/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 215759 Nr: 24599-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN CRISTINI AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116402 Nr: 17216-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha da parte 

requerida como determinado à fl. 198. Considerando que a testemunha Ely 

Ansheschi foi devidamente intimada e não compareceu a audiência, 

redesigno a audiência para a data de 11.09.2018 às 14h00min, para a 

oitiva da testemunha, devendo ser expedido mandado de intimação da 

mesma. Saem os presentes intimados e dispenso a presença das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952451 Nr: 1211-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA LEMES ARAÚJO, MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 138616 Nr: 27453-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULÁLIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Retifico a intimação retro para fazer constar a seguinte redação: "(...) 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida a, no prazo de 5 

dias, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044139 Nr: 43515-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE BEZERRA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:12.060 GO

 HOMOLOGO o acordo entabulado para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro 

no artigo 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Com a renúncia do 

prazo recursal ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes, publicada em audiência, saindo às partes intimadas nesta 

oportunidade. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081381 Nr: 2242-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938813 Nr: 54034-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FERNANDA MESQUITA CORREA DA COSTA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378003 Nr: 13941-96.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CAMPOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107819 Nr: 13769-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS MONTE ALTO 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMARA GUIDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA RODRIGUES ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:210.933, RAPHAELA ROSSI MARTINS - 

OAB:322.546/OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045590 Nr: 44165-07.2015.811.0041

 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: LEVY BATISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos 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.: 1080984 Nr: 2019-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:160493

 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.: 1097455 Nr: 9456-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA, SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951-OAB/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 287865 Nr: 8765-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILDO DE SÁ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GUIMARÃES 

JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 307514 Nr: 16639-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILDO DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTA AGATHA 

WARMLING - OAB:MT 10428, JOÃO B. SULZBACHER - OAB:6889 MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385327 Nr: 20998-68.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ESTEVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Código 385327

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 435. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 430/433. Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas e formalidades de estilo.

Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884798 Nr: 19727-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICONE ALIMENTAÇÕES LTDA, JOSE CARLOS DA 

SILVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMATECH S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CRISTIANO MORAIS - 

OAB:26.378/PR
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 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c 

Indenização Por Danos Morais promovida por Icone Alimentações Ltda em 

desfavor de Bematech S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 86/87, 

que determinou a suspensão das cobranças em nome da requerente com 

relação aos equipamentos orçados e que se abstivesse de incluir o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito.Considerando que cada 

litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno a parte autora e ré ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no artigo 

85, § 2º, c/c artigo 86, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito 

em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de julho de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079822 Nr: 1408-61.2016.811.0041

 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: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANOR PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351289 Nr: 20520-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPROCAMI COOP. AGRÍCOLA DOS PROD DE CANA 

MIRASSOL D'OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Código 351289

 Defiro o pedido de fl.384, todavia o prazo requerido já decorreu. Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 5 

(cinco ) dias, considerando que não há mais razão para tramitação em 

conjunto, proceda-se ao desapensamento do processo de cód. 68349.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 305814 Nr: 15613-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - OAB:MT/ 9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011581-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Elizabeth Mary dos Santos Araújo em desfavor de Itaú 

Administradora de Consórcios Ltda., Itaú Seguros S/A e Fiat 

Administradora de Consórcios Ltda., aduzindo que passou a receber 

boletos de cobranças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito pelas rés, entretanto, assevera que as assinaturas lançadas 

nos contratos que ensejaram a negativação foram falsificadas, ou seja, 

afirma não ter pactuado com as requeridas. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinada a exclusão da restrição do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o final da demanda, 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, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pela autora, conforme 

afirmado na inicial. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 
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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 12h30min 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 ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, 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 [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.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036545-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021939-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Deolinda da Silva 

Campos em face de Banco do Brasil S/A. A decisão de ID nº 4493735 

deferiu a tutela de urgência vindicada. A contestação foi apresentada no 

ID nº 5777756, momento em que arguiu as preliminares de impossibilidade 

de concessão e manutenção da tutela de urgência, bem como impugnou 

os benefícios da justiça gratuita. No tocante as argumentações de 

impossibilidade de concessão e manutenção da tutela de urgência 

deferida, entendo que os fundamentos não merecem acolhimento, tendo 

em vista que não houve a apresentação documentos novos que 

contribuíssem para a modificação da decisão, motivo pelo qual rejeito. 

Quanto a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera 

necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe 

permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família. De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios 

da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova. Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade dos descontos, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 975178 Nr: 11686-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE AMARILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE PEREIRA ME, ROBSON 

RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte autora para impugnar a contestação apresentada 

tempestivamente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 973206 Nr: 10806-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LUIZ MACIEL DE BARROS, 

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Dr. Pedro Ovelar - OAB/MT 6.270 - 

OAB:, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerida para, manifestar sobre o valor da causa 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 966446 Nr: 7579-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA, SEBASTIÃO ILDO 

LEITE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 998858 Nr: 22977-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSÉLIA AUXILIADORA RIBEIRO, EVANDRO LINO 

RIBEIRO, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVEN ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇAO 

LTDA, COMATI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983/MT, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - OAB:10.144, 

LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - OAB:10144 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Paulo Humberto Budoia - 

OAB/MT 3.339 - OAB:, Renata Toller Conde - OAB:14.240B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 980723 Nr: 14426-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO FERREIRA DE CARVALHO

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para 

no prazo de cinco (05) dias, manifestar a respeito de petições de fls. 99 

referente ao pedido de desistência formulado pela parte autora.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1043689 Nr: 43306-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI MARIA DA CONCEIÇÃO

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerida para, no prazo legal, manifestar acerca de petição juntada às 

fls. 163/164.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128061 Nr: 22175-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA PIRES DE OLIVEIRA PINTO

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte requerida para 

no prazo de cinco (05) dias, manifestar a respeito de petição de fls. 120 

referente ao pedido de desistência formulado pela parte autora.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 985800 Nr: 16694-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA FERNANDES NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CÁCERES - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar da petição protocolada pela parte requerida, se concorda com 

o valor depositado, no prazo de 5 dias.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009981-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que a Contestação de ID 10537608 é tempestiva. 2 

– Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar 

a contestação. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005941-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIZOT & BRIZOT LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 11189682, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 
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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, 12 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016076-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1016076-83.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 11 

de julho de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado da instituição 

financeira acompanhado de preposto. Aberta à audiência, ante a certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de que não localizou o requerido no endereço 

indicado na exordial, foi procedido a pesquisa no INFOJUD, declinando o 

endereço atual como sendo: “RUA 35, Nº 07, QUADRA 79, BAIRRO 

SANTA CRUZ 2”, razão pela qual redesigno a audiência para o dia 

29/08/2018 as 14:30, saindo o autor devidamente intimado para no prazo 

de 5 dias depositar as diligências, empós expeça-se o respectivo 

mandando, tudo sob pena de extinção. Em caso de inércia intime-se via 

A.R. com a mesma admoestação. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Leomar Borges Guimarães Rodrigo Pinhedo 

Hernandes Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006974-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1006974-03.2018.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE 

DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Aos 11 

de julho de 2018, às 14h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o representante da parte 

autora acompanhado de advogado e a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato que na decisão 

primeira, foi concedida em parte a tutela de urgência para que a parte ré 

efetue no prazo de 48 horas a restituição de forma simples de toda verba 

salarial indevidamente retida, motivo pelo qual o Banco protestou pela 

reconsideração da decisão interlocutória em comento, no entanto, em 

nome do principio da segurança jurídica não se fala em reconsideração, 

bem como ao juiz é concedido pela legislação vigente após o lançamento 

do seu despacho e/ou decisão, revê-la em face de agravo de instrumento 

e/ou com a demonstração inequívoco de erro em procedendo, portanto, 

não conheço do pedido ora nominado. Informa a douta advogada do 

Banco a apresentação de contestação do que sai o autor devidamente 

intimado para sua impugnação. Por parte da instituição financeira inexistem 

outras provas a serem produzidas. Apesar do acima contido, visando a 

possibilidade do dano inverso, concedo ao Banco o prazo de 10 dias para 

consignação em juízo do valor reclamado, montante este que ficará a 

disposição do juízo até decisão final em sentença com o respectivo 

transito em julgado, firmando desde já a multa de 20% em favor do Estado, 

nos moldes do art. 77, §2º do CPC. Concedo o prazo de 5 dias a instituição 

financeira para juntada de carta de preposição NADA MAIS. Eu, _____ 

Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Fabio Poquiviqui de Oliveira Francisco 

Almeida de Oliveira Advogado da Parte Autora Representante da Parte 

Autora Rafaela Galeski Belo Erica Fabiana Daniel Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037280-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1037280-86.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR Aos 11 de julho 

de 2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora acompanhado de 

advogada e o advogado da instituição financeira acompanhado de 

preposto. Aberta à audiência informa a Embracon para fins de transação 

propõe o pagamento de $ 7.469,78 em 15 dias. O autor não concorda, no 

entanto no prazo de 15 dias irá se manifestar a respeito. Sai o requerido 

devidamente intimado para no prazo legal apresentar contestação, com 

essa nos autos intime-se o autor para impugnar. NADA MAIS. Eu, _____ 

Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Jocilene da Silva Rodrigues Neves 

Antônio Borges dos Santos Advogada da Parte Autora Parte Autora 

Fânnia Laís Marques Ferraz Felipe Velasques Amaral Advogado da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003583-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE CASSIA FONSECA WONSOSCKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1003583-40.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Aos 11 de julho 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, a autora acompanhada de advogada e a 

advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta a 

audiência informam as partes a impossibilidade de acordo. Informa a 

instituição financeira que já apresentou contestação, saindo a autor 

devidamente intimada para impugnação. Tendo em vista que a liminar foi 

deferida em maio de 2018 e até a presente data não foi expedido o ofício 

ao SERASA, determino a imediata expedição e entrega a advogada da 

autora. Por parte da autora inexistem outras provas a serem produzidas. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Luciana Tenuta 

Portela Zenaide Cassia Fonseca Wonsoscky Advogada da Parte Autora 

Parte Autora Michelle Cristina Costa Rangel Jose Luiz Castro Rangel 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 944800 Nr: 57327-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES, 

RENATO BISSE CABRAL, RUSSIVELT PAES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9.201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Após os esclarecimentos de fls. 354/355, o causídico exequente 

concordou com o valor vinculado aos autos (extrato em anexo), assim 

como apresentou seus dados bancários às fls. 368.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o requerido por meio de seu patrono, via DJE, para que se 

manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará 

Judicial quanto ao valor vinculado (extrato em anexo) em nome de 

RUSSIVELT PAES DA CUNHA, CPF Nº 595.154.491-20, AGÊNCIA Nº 

3499-1, CONTA CORRENTE Nº 129.520-9, BANCO DO BRASIL S/A e 

extinção do feito pela quitação integral.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729377 Nr: 25376-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:9428, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 (...) Em primeiro lugar, quanto ao ITAULEASING, em atenção ao 

requerimento pendente de juntada, intimo o Banco, por meio de seus 

patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor 

de R$16.241,34 – posição em 16/03/2018 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. (...) Posto isso, é fato 

incontroverso a decretação da falência da executada TRESCINCO, assim, 

sobejando evidente a impossibilidade de pretender, de forma autônoma, a 

cobrança de valores em detrimento do concurso universal, SUSPENDO a 

presente ação nos termos do art. 6º da Lei 11.101 /2005 enquanto durar a 

liquidação, cumprindo ao exequente a iniciativa de habilitar seus créditos 

junto ao processo da liquidação, requerendo a expedição de certidão junto 

à secretaria do Juízo. Após, tudo cumprido, retornem-me os autos 

conclusos para expedição de alvará e extinção do feito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429032 Nr: 10406-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRSON ROBERT ALBERNAZ GARCIA, 

ANDERSON ROBERT ALBERNAZ GARCIA, JULIO CESAR DE SOUZA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123_PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 234 e inexistência de restrição 

inserida por este Juízo Especializado, o arquivamento do feito é a medida 

que se impõe.

Nesse sentido, considerando-se o término da prestação jurisdicional e 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789096 Nr: 43096-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILDO LEMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 77.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

77, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774335 Nr: 27530-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 75/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 108391 Nr: 697-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA, ELIZABETH 

AUGUSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze), dias 

manifestarem-se acerca dos documentos de fls. 234/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1252679 Nr: 22009-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 38/47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095755 Nr: 8717-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE DE SOUZA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894355 Nr: 26119-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA, AUGUSTO CESAR 

MENEZES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 117/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999257 Nr: 23133-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA, FRANK 

GIORDANY AQUINO FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCO 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 95/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1148427 Nr: 30978-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1148427 Nr: 30978-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 62

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834887 Nr: 40161-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY VITAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:14.511/MT, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, POLYANA FONTOURA CORREA - OAB:15.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da desistência da ação por parte do Requerente, 

tudo sob pena de anuência tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 369944 Nr: 6863-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMADEU VERLANGIERI, LUCILENA BOTTOS 

VERLANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967, PAULA 

RAINATO VIEIRA - OAB:MT/16.238-A, WELLINGTON PAULO TORRES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB-TO 3929-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 Tendo em vista a disponibilização no DJE n. 10279, de 20.06.2018, de 

despacho estranho a estes autos, conforme documento que acosto a 

seguir, procedo à transcrição, bem como, publicação do despacho de fls. 

732/732-v, a fim de que não haja qualquer arguição de nulidade futura: 

(...), diante dos argumentos do herdeiro Marcelo, que inclusive, notificou a 

Advogada e Lucilena, sem prestação de constas, portanto, INDEFIRO o 

pedido de alvará, até decisão final do juízo da Vara de Família.Ademais, 

ante as arguições do herdeiro Marcelo e por medida de justiça, 

MANTENHO a caução sobre o apartamento avaliado em R$600.000,00 (fls. 

597/617) até o deslinde quanto à prestação de contas nos autos do 

inventário.Outrossim, OFICIE-SE ao juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões, comunicando a suspensão deste feito, bem como, 

que se encontra à disposição daquele juízo o montante supra mencionado, 

que será transferido ao inventário, após sua determinação para esse fim, 

se for o caso, salientando, que independentemente, desses fatos os 

autos em trâmite nesta Vara de Direito Bancário, ficarão suspensos, até 

ulterior modificação do status quo, por ordem judicial, daquele 

juízo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059617 Nr: 50844-23.2015.811.0041

 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: LUZIANE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Intimação da Parte Requerido no prazo de 15 (quinze ) dias contrarrazoar 

ás fls.220/227.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155292 Nr: 581-27.1991.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUIZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Dalva Luiza por meio de sua advogada às fls.782/783, indicou os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados, bem como, 

requereu a retenção de 20% desse montante, diante do contrato de 

fls.784, firmado por Dalva com o causídico que atuou no processo, dando 

azo à interlocutória de fls.871, da qual foi intimada pessoalmente.

Às fls.878, comparece sem advogado, motivo da certidão, protestando 

pela liberação do total em sua conta para posteriormente repassar os 20% 

ao escritório de advocacia, o que vem a demonstrar distrato entre as 

partes que deve ser solucionado mediante ação própria e/ou requerimento 

em conjunto, com assinatura da autora devidamente reconhecida.

Desta feita, retenho o 20% do total constante nos autos, cujo valor ficará 

bloqueado até que as partes se manifestem em conjunto e/ou por meio de 

ordem judicial em processo onde discutam essa verba, para liberação.

Assim, segue alvará conforme dados bancários de fls782.

Transcorrido o prazo de 15 dias e em nada requerendo às partes, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035443 Nr: 39330-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769793 Nr: 22781-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, MANACÁ S/A 

ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, FABIO SALES DE BRITO - 

OAB:246.686/SP, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Tolentino Pacheco 

de Medeiros - OAB:50741/MG, MARKOS WENDELL CARVALHO 

RODRIGUES - OAB:112.676/MG, OTÁVIO VIEIRA BARBI - 

OAB:64.655/MG

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls. 334/335 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1136358 Nr: 25783-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIONETE AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 753927 Nr: 5884-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DINIZ SANTOS FILHO 

- OAB:14083, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO 

CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Nos termos do despacho de fls.250, procedo a liberação do alvará.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732817 Nr: 29025-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.
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Nos termos do despacho de fls.219, procedo a liberação do alvará.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823641 Nr: 29730-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos, etc.

Ante a inércia do Banco executado e o teor do requerimento de fls. 

186/189, procedo ao bloqueio de ativos financeiros em nome do Banco 

Pan S/A (via BacenJud) com o fito de indisponibilizar o montante de 

R$26.500,31, com o abatimento do valor de R$808,21 (fls. 187).

Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

Na tentativa quanto a conta disponibilizada exclusivamente para bloqueios 

judiciais, sobejou inexitosa pesquisa, razão pela qual foi reiterada a ordem 

no CNPJ do Banco para bloqueio em quaisquer contas existentes.

Nessa seara, o bloqueio sobejou positivo em contas bancárias junto ao 

próprio Banco Pan e ao Banco Santander (ambos R$26.500,31), sendo, 

portanto, desbloqueado o valor referente a este último, nos termos do art. 

854, §1º do CPC/2015.

Com efeito, vislumbro dos autos que o procedimento restou exitoso 

(extrato anexo), ocasião em que fora penhorada a quantia buscada, que 

deverá ser transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão 

de possíveis arguições do(s) executado(s), nos termos do art. 854, § 3º 

do CPC/2015 (extrato em anexo).

Com efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, procedo à intimação 

do Banco, via DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado 

nos autos no prazo de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo 

artigo.

Ademais, nota-se do extrato do SISCONJ que o valor dantes depositado 

na Caixa Econômica Federal foi regularmente vinculado a estes autos 

(R$846,87 – atualizado).

Sem prejuízo, intimo o exequente por meio de sua patrona, para que 

apresente seus dados bancários, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813926 Nr: 20400-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/MS

 Vistos etc.

Nos termos do despacho de fls.72, procedo a liberação do alvará.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 23441-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE 

AQUINO NUNES, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA LOPES 

VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 Vistos etc.

Nos termos do despacho de fls.424, procedo a liberação do alvará.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047669 Nr: 45265-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLER & COUTINHO COM E SERVICOS EM 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL LTDA, ANDRE LUIZ 

MULLER COUTINHO, FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls.81, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131621 Nr: 23696-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P DE SOUZA DUTRA - ME, ANA PAULA DE 

SOUZA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 57, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 141717 Nr: 26206-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIA FERMINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls.131, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do Tribunal de Justiça da Comarca 

deprecada ou qualquer outro documento hábil para tal finalidade. Deverá, 

ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências 

cobradas na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716402 Nr: 10257-95.2011.811.0041
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 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): MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS, 

MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA, MARIA LUIZA DE ALMEIDA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA FEDERICI DE 

ALMEIDA MACK - OAB:10.880

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução por quantia certa proposta por 

Cooperativa de Médicos, outros Profissionais da Saúde e Empresários de 

Mato Grosso Ltda – UNICRED MATO GROSSO em face de MARCO 

AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA e 

MARIA LUIZA DE ALMEIDA BARROS, todos qualificados nos autos.

Foi realizado o desbloqueio integral das verbas salariais dos devedores 

MARIA CECÍLIA e MARCO AURÉLIO (no montante de R$10.433,88 - fls. 

144/145, em 13 de junho de 2018).

O exequente agravou da decisão em 10 de julho de 2018, tendo sido 

concedido o efeito ativo para manter bloqueado o montante de 30% do 

valor indisponibilizado via BacenJud (fls. 174/177 – Malote Digital nº 

8 1 1 2 0 1 8 3 4 9 6 5 3 8 ,  d a t a d o  d e  1 1 / 0 7 / 2 0 1 8 ,  A I  n º 

1007655-96.2018.811.0000.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em atenção ao v. decisum de fls. 174/177, INTIMO os executados MARIA 

CECÍLIA e MARCO AURÉLIO (por meio de sua patrona, via DJE) para que 

efetuem ao depósito em JUÍZO (cujo boleto deverá ser impresso por meio 

do sítio do TJMT – www.tjmt.jus.br) de 30% do montante dantes 

indisponibilizados - R$10.433,88, qual seja, R$3.130,16 (três mil, cento e 

trinta reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, sob pena de 

expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ao 

Sebrae/MT para desconto em folha do referido valor.

Decorrido o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

No mais, aguarde-se o deslinde/julgamento do AI nº 

1007655-96.2018.811.0000.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027963-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL SANTOS MARTINS (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):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027963-64.2017.8.11.0041 AUTOR: ISRAEL SANTOS 

MARTINS RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Em consulta ao sistema PJE, constata-se a 

existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite perante a 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá envolvendo as mesmas 

partes e tendo por objeto o mesmo contrato que ampara esta – autos n° 

1022715-20.2017.8.11.0041, mister se faz averiguar a conexão, que se 

dá diante de a identidade de causa de pedir, já que discutidas em ambas a 

mesma relação jurídica, sendo de interesse público o trâmite em conjunto, 

com fito de evitar a prolação de decisões conflitantes. Desta feita, 

considerando que a ação de busca e apreensão feito foi distribuída aos 

24/07/2017, enquanto esta foi distribuída em 05/09/2017, prevento o juízo 

da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá para o 

processamento de ambas, na forma do art. 59 do CPC, que determina, 

independente da Comarca em que distribuído o processo, que “O registro 

ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Posto isso, 

declino minha competência e determino a remessa deste feito à 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027873-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E G LUCIO - ME (EXECUTADO)

EDENIR GONCALO LUCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027873-56.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: E G LUCIO - ME, EDENIR GONCALO LUCIO Vistos etc.. 

As partes informam a composição amigável, pugnando pela homologação 

do acordo (ID. 9918698) 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 06/03/2020, 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. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

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. Intime-se o autor para prestar contas da venda do bem, nos 

termos da sentença, sob pena de ser considerado para tal finalidade o 

valor da Tabela Fipe. Após, diga a requerida e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (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, 12.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

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:
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LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Deverá o autor cumprir determinação do s autos, pois as 

pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Deverá o autor cumprir determinação dos autos, pois as 

pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020322-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES BOAVENTURA (AUTOR)

HILTON AMARAL DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (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, 12.07.18

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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, 12.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029398-73.2017.8.11.0041

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:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo 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, 

12.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005700-38.2017.8.11.0041

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:

MATEUS JEFFERY DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo 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, 

12.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

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:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo 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, 

12.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR)

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo 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, 

12.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012774-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS LOBIANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O (ADVOGADO)
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NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

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:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre a 

petição de id: 14117034, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009513-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAIL REINALDO MONTEIRO SALGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034884-39.2017.8.11.0041

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:

TATIANE COSTA MENDONCA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014532-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA ARAUJO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017747-78.2016.8.11.0041

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:

DPLAC MATO GROSSO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO PERES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 141 de 487



SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005903-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RONALDO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020928-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA (RÉU)

MARCELO ANDRADE SILVA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

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: 1001412-47.2017.8.11.0041

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:

JESUINO DE FARIAS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032730-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)
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ROSANGELA RODRIGUES REBELO (RÉU)

CLAUDIO JOSE DE FREITAS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006658-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 

11.07.18

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1024000-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI OAB - PR42271 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019085-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (RÉU)

MARLON CRISTIANO BUSS (RÉU)

ADIR FREO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora efetuar o pagamento 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: 1020626-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020635-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANAWIA BARBOSA CUNHA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020588-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020624-20.2018.8.11.0041

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:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012930-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES BEATO (EXECUTADO)

V. F. BEATO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Dra. Rosely Cristina Marques Cruz, 

inscrita na OAB/SP sob o n° 178.930 intimada para regularizar sua 

representação processual, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463415 Nr: 31702-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica a Dra. Rosely Cristina Marques Cruz, 

inscrita na OAB/SP sob o n° 178.930 intimada para regularizar sua 

representação processual, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144595 Nr: 29432-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DOS SANTOS LOYO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME, JUSCIMAR 

FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 5.308/A MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro, com fundamento no que 

dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em 

parte o pedido inicial, para determinar os levantamentos das averbações 

premonitórias realizadas do imóveis de matrícula nº 9.758 e nº 9.815. 

Expeça-se o necessário.Condeno a embargante nas taxas judiciárias e 

custas judiciais e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de 

trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

39707-44.2015, código 1036241, em apenso. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1054348 Nr: 48510-16.2015.811.0041

 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: JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro com fundamento no que 

dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em 

parte o pedido inicial, para determinar o levantamento da constrição 

realizada no imóvel matrícula nº 89.366 e número de ordem 95.380. 

Expeça-se o necessário.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de 

trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

39707-44.2015, código 1036241, em apenso. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110608 Nr: 14930-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. COMERCIO DE BORRACHAS LTDA ME, 

VANESSA RODRIGUES CAMPOOS AGOSTINIS, CLAUDEMIR AGOSTINIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1054349 Nr: 48511-98.2015.811.0041

 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: ANGELA MARIA GRANDINI DE ARAÚJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTES DE SEGUROS LTDA - ME, JUSCIMAR 

FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro, com fundamento no que 

dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em 

parte o pedido inicial, para determinar o levantamento da penhora realizada 

no imóvel matrícula nº 89.366 e número de ordem 95.380. Expeça-se o 

necessário.Condeno a embargante nas custas e despesas processuais e 

cada parte arcará com os honorários de seu advogado.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se 

cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, acostando-as na 

Ação de Execução, nº 39707-44.2015, código 1036241, em apenso. P. R. 

I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 119642 Nr: 8174-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA RABELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 06/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 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 ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 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:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162731 Nr: 37071-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): INEZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

DAYANA FERNANDES DA SILVA LEITE, EWERTON FERNANDES DA 

SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 

OAB/MT

 Deverá o credor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1124237 Nr: 20558-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 879921 Nr: 16711-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLCLES CARVALHO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 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): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Desentranhe-se petição de fl.121, juntando-a ao processo correto.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782757 Nr: 36417-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora 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.: 1045448 Nr: 44091-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se sentença do processo conexo.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora, 

no przo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1036241 Nr: 39707-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACONTECE SLUTIONS ESTIPULANTES DE 

SEGUROS LTDA, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos emolumentos ao cartório 

do 7º Serviço Notarial da Comarca de Cuibá/MT, para que proceda ao 

levantamento da averbação que recaiu sobre os imóveis de matrícula n° 

9.758 e n° 9.815.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1081230 Nr: 2139-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DE MENEZES, IVAN DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Vistos, etc.

Anote-se como mandato de fl.320.

Recolha-se o feito da hasta pública.

Defiro a suspensão pelo prazo postulado nos autos. Após, digam-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123456 Nr: 20232-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍDIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793637 Nr: 47771-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, 

ROSIMEIRE RODRIGUES RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI, SEBASTIÃO 

BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314, RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242/O, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446552 Nr: 20836-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:

 NOTA AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Carlos Eduardo Maluf 

Pereira, inscrito na Oab/MT n. 10.407, intimado para, no prazo legal, 

proceder a devolução dos presentes autos, com urgência, visto que o 

mesmo fez carga dos autos em 14/03/2018, não sendo devolvido até a 

presente data.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020720-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINE MARIA BARROSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 
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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, 12.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020798-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WUEDER FRANCISCO DE SOUZA (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, 12.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005268-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELANO CASTRO DA SILVA OAB - MT20714/B (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031760-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JANZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031760-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO JANZ Vistos. Processo concluso pendente de providências 

pela Secretaria. Certifique-se o decurso de prazo para apresentação da 

contestação e intime-se o Requerido a manifestar-se sobre o pedido de 

desistência da ação, formulado pelo Autor, em quinze (15) dias. No que 

diz respeito as alegações do Autor (ID. 12773848), deve este promover a 

reclamação perante a Diretoria do Fórum. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019831-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019831-81.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: LUCIANA SILVA DOS ANJOS Vistos. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021401-73.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021401-73.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS Vistos. 

Indefiro o pedido do Autor para realização de consulta de endereço do 

Requerido junto aos Sistemas conveniados, pois a diligencia ID. 13185861 

foi infrutífera diante do não fornecimento dos meios para tanto. No entanto, 

atente-se a Secretaria que para efetivação da citação do Requerido, deve 

ser expedida carta de citação nos termos da decisão ID. 4308878. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015203-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015203-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos. Defiro prazo suplementar de quinze (15) 

dias para o Autor cumprir despacho anterior que determinou a emenda à 

inicial. Intime-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028218-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE GORGES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028218-22.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, CARLOS JOSE GORGES, MARIA DE FATIMA 

BATISTA BENDO GORGES Vistos. Diante da informação de tratativas para 

eventual formalização de acordo entre os litigantes (ID. 13841688), 

determino a suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, 

devendo o Exequente, ao findar-se o interregno assinalado, dar 

prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, independentemente de nova 

intimação, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009477-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EXECUTADO)

DARWIN ARIEL SILES MALDONADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009477-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN, DARWIN 

ARIEL SILES MALDONADO Vistos. Nos termos do art. 914, § 1º, do 

CPC[1], intimem-se os Executados a promoverem a correta distribuição 

dos embargos à execução – ID. 13434406, devendo a Secretaria excluir 

destes autos a referida petição e os documentos a esta relacionados, bem 

como a impugnação apresentada pelo Exequente (ID. 14019743). O 

Exequente requeira o que entender de direito em quinze (15) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018075-37.2018.8.11.0041

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:

WELINGTON HENRIQUE LOPES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018075-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WELINGTON 

HENRIQUE LOPES NUNES Vistos. Determinada a emenda a inicial para o 

Autor apresentar aos autos o contrato com clausula de alienação 

fiduciária, este requer a concessão de prazo suplementar de trinta (30) 

dias para cumprir a determinação. Contudo, diante da indispensabilidade 

do referido documento para prosseguimento da ação, indefiro. 

Certifique-se o decurso de prazo da decisão ID. 13903644. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004447-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004447-78.2018.8.11.0041. AUTOR: DELZA MOREIRA DA 

COSTA BORGES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. A Autora maneja 

pedido de reconsideração ao comando judicial que indeferiu a concessão 

da tutela de urgência e contra a decisão que cancelou a distribuição da 

ação. Contudo, inexiste previsão jurídica para a espécie no ordenamento 

jurídico brasileiro, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao 
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nosso sistema processual, quando na verdade estão as referidas 

decisões exaustivamente fundamentadas no que tange aos pontos que 

formaram o convencimento deste juízo. Para se insurgir contra as 

respectivas decisões, deveria a Requerente eleger o recurso cabível. 

Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de matéria já decidida no 

presente feito, repiso as argumentações expendidas. Certifique-se o 

decurso de prazo da decisão ID. 13295910 e arquivem-se em definitivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017331-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (EXECUTADO)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (EXECUTADO)

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017331-13.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA 

LTDA - EPP, JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI, GINA CARLOTA ROCHA 

DEFANTI Vistos. Processo concluso pendente de providências pela 

Secretaria. Sobre a petição da Executada (ID. 7360598), intime-se o 

Exequente à manifestação em quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá/MT, 9 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002023-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOAO ALVES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002023-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MANOEL JOAO ALVES LIMA Vistos. O 

Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço dos executados por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos em anexo. Caso os endereços 

sejam diversos daquele que consta nos autos, renove-se a expedição do 

mandado de busca e apreensão. Em quinze (15) dias, o Autor promova o 

cumprimento da medida deferida nos autos e citação da parte Requerida, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 10 

de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009208-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009208-55.2018.8.11.0041. AUTOR: ADELAR RIGHI EIRELI - 

ME RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Recebo o pedido da parte Autora 

(ID. 13109876) como emenda a inicial. Cite-se a Requerida nos termos da 

decisão ID. 12650728. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001072-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: FERNANDES FERREIRA DA SILVA, VANESSA 

AZEVEDO SANTOS FERREIRA Vistos. Previamente a análise do pedido de 

penhora online formalizado pelo Exequente, a Secretaria certifique-se e 

diligencie-se à efetivação da citação da co-Executada Vanessa Azevedo 

Santos Ferreira, promovendo-se os atos subsequentes por impulso. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho 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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004318-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: MARCIO RIBEIRO ROCHA Vistos. 

Decorrido extenso lapso de tempo desde a manifestação das partes, 

intimem-se estas a informarem se houve o julgamento do mérito do recurso 

de agravo de instrumento informado nos autos, em quinze (15) dias. Caso 

outro, mantenham-se suspensos conforme já determinado (ID. 8682253). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000227-71.2017.8.11.0041

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:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1000227-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIANE BENEVIDES DE 

MIRANDA Vistos. O Autor requer pesquisa junto aos sistemas 

conveniados para localização do Requerido, razão pela qual determino a 

prévia requisição de informações acerca do endereço dos executados 

por meio dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos em anexo. 

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão. Em quinze 

(15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida nos autos e 

citação da parte Requerida, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011190-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALFREDO CANESIN (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011190-07.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: EMERSON ALFREDO CANESIN Vistos. Nos termos dos artigos 246, I 

e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida nos termos da petição 

do Autor para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011173-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011173-68.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA Vistos. 

Processo pendente de recolhimento de custas e taxa de distribuição. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida nos termos da petição do Autor para responder, em quinze (15) 

dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Contudo, em quinze (15) 

dias, deve o Autor promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos termos do art. 290, do 

NCPC, sob pena de imediato cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020628-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES BALEEIRO BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020628-28.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: SERGIO SOARES BALEEIRO BOTELHO Vistos. Tendo em 

vista a citação do Requerido e apreensão do bem indicado na inicial, deve 

o Autor esclarecer o pedido de desistência da ação, informando se houve 

a restituição do móvel e/ou formalização de acordo, devidamente 

comprovado pelo termo firmado entre as partes, em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016206-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016206-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito, devendo a Requerida 

manifestar-se a respeito em quinze (15) dias, sob pena de anuência tácita. 

No mais, recolha-se o mandado de busca e apreensão. Intimem-se. Cuiabá 

(MT), 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005936-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005936-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E 

CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos. Intime-se a Empresa Ré para 

manifestar no prazo legal se houve a retirada dos bens acessórios 

acoplados no veículo objeto da lide, conforme requerido pelo Autor 

(6089667 – fls. 01/02). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022248-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICOM LUIZ DA COSTA (AUTOR)

ERICOM L. DA COSTA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1022248-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

43.929,59; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, 

CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ERICOM LUIZ DA COSTA, ERICOM L. DA COSTA - 

ME Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ , 12 de julho de 2018. Atenciosamente, DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012699-70.2018.8.11.0041

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:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1012699-70.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

30.396,38; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: LARISSA 

BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ , 12 de julho de 2018. Atenciosamente, DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004848-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO (AUTOR)

REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1004848-14.2017.8.11.0041 AUTOR: REGINALDO JOSE 

NOGUEIRA PRADO, CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO RÉU: 

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. Interposto 

recurso de apelação pelos Autores (ID. 8014782). Nos termos do § 4º, do 

art. 332, CPC/2015, entendendo não ser o caso de retratação, CITE-SE o 

Requerido para apresentar contrarrazões no prazo de quinze (15) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá (MT), 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019465-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (REQUERIDO)

LATICINIO BOM JARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019465-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CREDIVAL 

PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA REQUERIDO: 

LATICINIO BOM JARDIM LTDA - ME, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA, CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado – ID. 13983841. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos p 

rocessuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em 

quinze (15) dias, deve o Autor promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019504-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAMARIA MESQUITA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

CELIO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019504-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA, 

CELIO CORREA DA COSTA, ANAMARIA MESQUITA CORREA DA COSTA 

Vistos. Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. 

Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de lhe 

ser penhorado o imóvel hipotecado (Documento ID. 13987795, PÁG. 14), 

consoante art. 829 do NCPC. Se os executados não pagarem o quantum 

debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora do 

imóvel hipotecado, sendo nomeado depositário o exequente ou quem este 

indicar. Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelos Executados, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 5 de julho de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019515-68.2018.8.11.0041

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:

DANIELA CAROLINA DIAVAN (RÉU)

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019515-68.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: DANIELA CAROLINA DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA 

NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019559-87.2018.8.11.0041

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)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE PAULA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019559-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARIA JOSE DE PAULA CORREA, 

FERNANDO ROBERTO DA SILVA PEDROSO Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 5 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019586-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019586-70.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019593-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C M MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019593-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: C M MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado – ID. 13997607. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos 

processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em 

quinze (15) dias, deve o Autor promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019841-28.2018.8.11.0041

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:

JEAN FONSECA COCOLA (RÉU)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (RÉU)

DIEGO FONSECA VIEGAS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019841-28.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP, JEAN FONSECA COCOLA, 

DIEGO FONSECA VIEGAS Vistos. Prima facie, recebo a emenda a inicial – 

ID. 14017181 para retificar o polo passivo da demanda, devendo a 

Secretaria promover as anotações pertinentes. Pois bem. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019918-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019918-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 5 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019995-46.2018.8.11.0041

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:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019995-46.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020063-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020063-93.2018.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO RÉU: ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS Vistos. 

Processo pendente de recolhimento de custas e taxa de distribuição. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida nos termos da petição do Autor para responder, em quinze (15) 

dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Contudo, em quinze (15) 

dias, deve o Autor promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos termos do art. 290, do 

NCPC, sob pena de imediato cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020125-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020125-36.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME, MAYRELEY LEBRE ROSA 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). 

Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). 

A expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020197-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G C NEVES & NEVES LTDA - ME (EXECUTADO)

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (EXECUTADO)

CLARICE TARDIM BRANDENBURGER MESQUITA BORBA (EXECUTADO)

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (EXECUTADO)

JOSE PEIXOTO ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020197-23.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: G C NEVES & NEVES LTDA - ME, GILCIMEIRE CARNEIRO 

NEVES, JOSE PEIXOTO ALENCAR, CLARICE TARDIM BRANDENBURGER 

MESQUITA BORBA, GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 9 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020201-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020201-60.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA - ME Vistos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020167-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA ALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020167-85.2018.8.11.0041. AUTOR: MANOELINA ALVES DA 

CRUZ RÉU: ITAU UNIBANCO S/A, SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

Trata-se de ação revisional de contrato em que Autora atribuiu a causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mais, registro que tratando-se de 

ação revisional, os pedidos da inicial não podem ser formulados de forma 

vaga, quando a maior parte da peça exordial é recheada de generalidades 

sem especificação das clausulas alegadas abusivas, ou sem sequer 

apresentar o contrato objeto da demanda, indicar os valores controverso 

e incontroverso do aludido instrumento, limitando-se à autora em postular 

em sede de tutela de urgência a limitação dos descontos à margem de 

30% dos seus rendimentos. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 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. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe ao requerente 

indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir 

decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, 

sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não 

indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) 

De fato, salvo poucas exceções, o Código de Processo Civil não admite 

pedido indeterminado (CPC, art. 324) e pedido determinado é aquele 

delimitado em relação ao “que” (qualidade) e ao “quanto” (quantidade). 

Desse modo, resta inequívoco que o pedido não pode ser indeterminado 

em relação à “qualidade”, ou seja, só é possível, numa ação de revisão de 

contrato, pedir a modificação ou extinção de cláusulas avençadas caso 

devidamente especificadas, relegando-se à fase liquidatória 

exclusivamente a apuração do “quanto” (valor) da obrigação. Portanto, em 

resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, determino a emenda a inicial para 

que a Autora apresente o contrato a ser revisionado, indique o valor 

controverso e incontroverso do contrato que pretende revisionar, e dessa 

forma, igualmente indique o valor correto atribuído a causa, consoante art. 

292, II, do CPC, sob pena de inépcia da inicial, em quinze (15) dias 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020350-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO CARVALHO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020350-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: FABIANO CARVALHO DE AVILA DECISÃO 

Vistos. Cumpra-se o ato deprecado – ID. 14076974. Em quinze (15) dias, a 

parte interessada comprove o recolhimento da diligencia do oficial de 

justiça, nos termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. No intuito de 

aplicarmos os atos processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria 

observe as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. 

Contudo, em quinze (15) dias, deve o Autor promover a vinculação da guia 

de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020351-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO TORRES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020351-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ROMILDO TORRES LOPES Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 10 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020578-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020578-31.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020704-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (RÉU)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020704-81.2018.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO RÉU: J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME, 

JOSINEY CLARO VENTURA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003798-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SUPER RAPIDO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias depositar 

diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918358 Nr: 42304-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO XAVIER DE ARRUDA, LUAN 

FERREIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO O DECURSO DO PRAZO REQUERIDO MANIFESTE O 

AUTOR EM CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047122 Nr: 44947-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MESADRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora/credora 

para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em 

pen drive, para expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 451770 Nr: 23980-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELYTON CESAR DE JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713023 Nr: 6360-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 305183 Nr: 15357-70.2007.811.0041

 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: BENEDITO JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 157 de 487



OAB:9.208/MT, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARROS GARCIA - 

OAB:9.599/MT, LEONARDO JOSÉ AQUINO - OAB:9255, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo firmado nos Recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se a Autora para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renúncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 320197 Nr: 22270-68.2007.811.0041

 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: DIVINO TEODORO DE CAMPOS, GLAUBER EDUARDO 

DE ARRUDA CAMPOS, GLEITON LUIZ DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO - BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIFICO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

IMPULSIONO O PRESENTE PROCESSO PARA INTIMAR PESSOALMENTE A 

PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO NO PRAZO DE 

05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346626 Nr: 16961-32.2008.811.0041

 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: CARLOS BEZERRA MENDES, DALVO ALVES TITO, 

EMIVAL AUGUSTO DE JESUS, ELPIDIO DO BONFIM, IRENE FARIAS 

SCHIOCHET, JOSÉ OTACILIO MAINARDI, MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, 

NARCISO PEDRO ARAUJO, ORILDO MASCARELLO, VERA LUCIA FISCHER 

CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 CERTIFICO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

IMPULSIONO O PRESENTE PROCESSO PARA INTIMAR PESSOALMENTE A 

PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO NO PRAZO DE 

05 DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367097 Nr: 5581-75.2009.811.0041

 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: ANSELMO STRADA, ANTONIO ALVES BESSA JUNIOR, 

JOSÉ EURICO LEITÃO DE ALMEIDA, MARIA DA GRAÇA RODRIGUES 

BESSA, ELISEU LOTARIO FRANTZ, ENEAS RONDON, KATIA VALERIA 

NADAF, MARLUCE DA COSTA GALESSO, MOACIR ANTONIO FONTANA, 

PETRONILIO JACINTO DE SOUZA, ROSA AKIKO SHIGUEOKA FERREIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT, 

LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 Vistos.

Tendo em vista o acordo firmado nos Recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se a Autora para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renúncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466541 Nr: 33681-06.2010.811.0041

 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: WILSON LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS 

DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1022622 Nr: 33220-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULSIMAR GAJARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS 

- OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, ROSANA DE BARROS BEZERRA - 

OAB:3967/MT

 Vistos.Analisando detidamente os autos conclui-se que as questões de 

fato e de direito sobre as quais versam o feito estão totalmente 

demonstradas pelos documentos que o instruem, logo, a demanda pode 

ser julgada no estado em que se encontra. Afinal é dever do juiz que, ao 

constatar a desnecessidade a produção de outras provas quando já 

houver elementos suficientes para formar seu convencimento, passar ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do 

CPC.Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela prestação 

jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve intervir 

ativamente no processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é atribuído 

pelo art. 370, do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da persuasão 

racional, se o magistrado entende que estão reunidos os meios de prova 

indispensáveis para que julgue com segurança, não é obrigado a exercer 

o seu poder instrutório. Nesse mesmo sentido é o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal que também assinala que o indeferimento das 

provas pretendidas pelas partes, tidas como desnecessárias, não viola os 

princípios do contraditório e ampla defesa.Diante destas considerações, 

entendo que na hipótese, o processo deve ser julgado no estado em que 

se encontra razão pela qual determino que os autos permaneçam 

conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 970018 Nr: 9365-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA REGINA DO AMARAL JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Vistos.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Especial n. 1.578.526-SP, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encartada no presente feito, acerca da 

cobrança de taxas administrativas, determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da aludida matéria, ficando a cargo das partes 

informarem acerca do referido julgamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905172 Nr: 33673-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Especial n. 1.578.526-SP, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encartada no presente feito, acerca da 

cobrança de taxas administrativas, determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da aludida matéria, ficando a cargo das partes 

informarem acerca do referido julgamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 893639 Nr: 25648-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO DOS SANTOS EIRELI ME, 

ANSELMO RONDINA, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Cooperativa Autora para manifestar acerca da certidão de 

citação negativa referente ao segundo Requerido Anselmo Rondina (fl. 

93), no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876232 Nr: 14226-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a parte requerida foi devidamente citada via AR, porém 

permaneceu silente. Na oportunidade, impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 309856 Nr: 17669-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENTE TRATOR COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, EDSON LUIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353724 Nr: 24252-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA DE ALMEIDA GUARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, manifestação da parte executada impugnando à penhora. Na 

oportunidade, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 165210 Nr: 15169-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATAIBARU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Certifico que, tendo em vista ter excecido o prazo solicitado, impulsiono 

os autos para a intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786152 Nr: 40039-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. ALMEIDA DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

12179A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste a parte credora em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783019 Nr: 36702-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO GUEDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 Certifico que o devedor não apresentou impugnação a penhora efetivada. 

Manifeste o credor em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713251 Nr: 6462-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON LUIZ RIBEIRO TAMBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem a parte requerida efetuar o 

pagamento do débito. Na oportunidade, impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 714720 Nr: 7427-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA INSTRUIR O PLEITO DE FL.154 

COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO 

(ART. 524, CPC), NO PRAZO DE QUINZE DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO 

DO FEITO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754228 Nr: 6197-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MALHADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 800696 Nr: 7119-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DE OLIVEIRA - ME, ALEXANDRE CAVA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILTON PÉRICLES ARAÚJO 

- OAB:18.481

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

DESPACHO RETRO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379814 Nr: 16028-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N BRANDAO FILHO REPRE SENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Réu(s): M N Brandao Filho Repre Sentações, CNPJ: 

04309230000198, brasileiro(a), Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 

466, Sala 09, Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:O presente processo fora distribuído em 25/05/2009, 

onde na Petição Inicial há informação sobre o acordo pactuado entre as 

partes nº 0047607411, mediante contrato de financiamento: MARCA 

CHEVROLET, S10 ADVANTEGE 24 X 4X2, 2007 – PRETA – PLACA: 

NJD-5549, CHASSI: 9BG13HU08C414047, RENAVAN: 935416951, onde o 

requerido não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 

02/11/2008, e das seguintes, até a presente data incorrendo em mora, 

perfazendo o valor de R$ 54.676,71 (Cinquenta e quatro mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e setenta e um centavos).

 Assim, foi protocolada a presente ação para que possa ser condenada a 

requerida ao pagamento do débito em aberto, juros e correções 

monetárias

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021884-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

ELD SEVERO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021884-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: ELD SEVERO DE FIGUEIREDO Vistos. 

Diante da inércia do executado em promover o pagamento do débito 

exequendo ou opor-se por meio de embargos à execução – ID. 13884337, 

consoante disposto no art. 835, I, do CPC, 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$ 6.408,76 – 

ID. 12310973. Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada 

seja imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP. Havendo sucesso na penhora de valor intime-se a referida 

Executada, 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, sobre a qual deverá o Exequente manifestar-se 

em cinco (05) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021359-24.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTULINO VALERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021359-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ARTULINO VALERIO DA SILVA Vistos. Interpostos 

embargos de declaração pelo Exequente, tempestivos. Nos termos do 

artigo 921, I, do CPC, conheço e dou provimento aos embargos de 

declaração ID. 12471691 para reformar a decisão ID. 12336931, para 

deferir o pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes. 

Mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da 

suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular 

sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena 

de presunção da quitação da obrigação e consequente extinção do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, quarta-feira, 3 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004989-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE DOS SANTOS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004989-33.2017.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

GRASIELE DOS SANTOS RAMOS Vistos. Interpostos embargos de 

declaração pelo Autor, tempestivos. Conheço e dou provimento aos 

embargos de declaração ID. 12638993 e HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 10885183) 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Defiro o prazo de suspensão da ação na forma postulada pelas partes, 

devendo os autos serem arquivados provisoriamente, excluindo-o do 

relatório de estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o 

prazo da suspensão, deverá o Autor praticar as diligências necessárias, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007658-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007658-25.2018.8.11.0041. AUTOR: MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - 

EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

pedido de reconsideração que foi indeferido (ID. 13066070), mantendo-se 

silente quanto ao preparo – ID. 13788834, não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007019-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HASDONE SOUZA ARMOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007019-07.2018.8.11.0041. AUTOR: HASDONE SOUZA ARMOA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas pleiteou 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da 

Justiça Gratuita e que foi igualmente indeferido (ID. 13064804), 

mantendo-se silente quanto ao preparo – ID. 13787664, não há alternativa 

senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao 

Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do 

CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a 

ausência do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem 

honorários, pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o 

transito em julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030976-71.2017.8.11.0041

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:

A D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 0 9 7 6 - 7 1 . 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: A D COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos. Tendo em vista que o contrato de 

alienação fiduciária (ID. 11669024) indica veículo diverso do bem 

anunciado na inicial, oportunizo ao Autor prazo de cinco (05) dias para 

comprovar a alienação fiduciária do bem apreendido nos autos e 

respectiva correspondência com a cota consorcial n.º 6514/204, sob pena 

de pronta revogação da medida concedida nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032280-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032280-08.2017.8.11.0041. AUTOR: EMERSON MARINHO DA CRUZ RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 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 objurgada 

exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento do juízo. Portanto, sem maiores delongas, conheço dos 

Embargos de Declaração (ID. 13268868) porque próprios e tempestivos, 

mas nego-lhes provimento porque não vislumbro omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão ID. 12945125. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

quinta-feira, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024218-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024218-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MANOEL VALTER DA GUIA E SILVA 

Vistos. Considerando que o Autor foi devidamente intimado a comprovar o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, mas manteve-se 

inerte (certidão ID. 11403953), não há alternativa senão o cancelamento 

da distribuição da demanda. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015, não 

havendo o preparo devido, determino o cancelamento da distribuição da 

ação. Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a 

extinção do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a 

tringularização processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Intime-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022736-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022736-30.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: WALTER BATISTA DOS SANTOS Vistos. O Autor foi intimado 

à emendar a inicial para comprovar a constituição em mora da parte 

Requerida no prazo de quinze dias, em 13/12/2016 – ID. 4456278. No 

entanto, somente o fez em 19/03/2018 – ID. 12465785. QUINZE! meses 

após a distribuição da ação. Como se vê, a solução para o problema da 

morosidade da Justiça demanda um esforço hercúleo, não adstrito 

exclusivamente à juízes e servidores. Pois bem. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por OMNI S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de WALTER BATISTA DOS 

SANTOS, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em cinco (05) dias, o Autor 

comprove o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006999-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISTINA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006999-50.2017.8.11.0041. AUTOR: MONIQUE CRISTINA DA SILVA 

SANTOS RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Considerando que a parte 

Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 13300985), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016221-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERGIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016221-76.2016.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SERGIO BARBOSA Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 13737079), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004891-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CASTRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004891-48.2017.8.11.0041. AUTOR: CLEMAR CASTRO DA SILVA RÉU: 

BANCO BMG 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 decisão objurgada fundamentada no que tange aos pontos que 

formaram o convencimento do juízo. Portanto, sem maiores delongas, 

conheço dos Embargos de Declaração (ID. 12484404) porque próprios e 

tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão ID. 12286648. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, quinta-feira, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008999-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008999-86.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: JOAO LUCAS ALONSO 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Prima facie, defiro ao 

Embargante os benefícios da Justiça Gratuita. Em razão da inexistência de 

segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 1°, NCPC, determino o 

processamento dos Embargos sem a suspensão do processo executivo, 

o que deve ser certificado nos autos da execução, pelo menos enquanto 

consolidada a segurança da Execução pela penhora ou outros meios. 

Intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, 

NCPC). A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à 

ação principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema, bem como 

devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos. 

Intimem-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009492-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009492-63.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA 

BENDO GORGES EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria, que deve 

certificar a tempestividade destes embargos à execução. Recolhida a taxa 

de distribuição da ação, passo à análise exordial. Recebo a emenda à 

inicial (ID. 13040362) para atribuir à causa o valor de R$ 39.244,10 (trinta e 

nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), devendo a 

Secretaria retificar a autuação do feito nesse sentido junto ao Sistema. 

Pois bem. Com a oposição dos presentes embargos, a Embargante 

ofereceu os seguintes bens à penhora: 1. Imóvel matriculado sob o n° 

15.448, registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Várzea Grande – MT; 2. Imóvel matriculado sob o n° 15.449, 

registrada no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Várzea Grande – MT; 3. Imóvel matriculado sob o n° 15.450, registrada no 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea 

Grande – MT; 4. Imóvel matriculado sob o n° 15.451, registrada no Cartório 

do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande – MT. 

Da leitura conjunta dos artigos 805[1], 829, § 2º[2], e 835[3] do CPC/15, 

almejando uma execução equilibrada e efetiva, considerando que na 

hipótese há a real cooperação do devedor que indicou outros bens 

penhoráveis no lugar do dinheiro e que, verdadeiramente são suficientes e 

aptos a garantir o regular pagamento do que for devido ao credor, defiro o 

pedido da Embargante para receber os bens apontados como garantia à 

execução. Por esta razão, nos termos do art. 919, § 1 º, do CPC, atribuo 

efeito suspensivo a estes embargos, o que deverá ser prontamente 

certificado nos autos da execução indicada na inicial. OFICIE-SE ao 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea 

Grande – MT para registro da penhora sob as matrículas dos imóveis 

supracitados. Intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias 

(art. 920, NCPC). A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos 

autos à ação principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema, bem 

como devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos os 

autos. Intimem-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 805. Quando por vários meios o 

exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado 

que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros 

meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos 

atos executivos já determinados. [2] Art. 829. O executado será citado 

para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 2o A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. [3] Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem:

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009861-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EMBARGANTE)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EMBARGANTE)

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009861-57.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: FRIOS CENTRO SUL LTDA - 

ME, ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO 

FABIAN DE BRITTES MANTOANI EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos. Prima facie, recebo a emenda a inicial (ID. 12838690), para atribuir 

a causa o valor de R$ 97.897,52, cuja anotação devera ser incluída no 

Sistema pela Secretaria. No mais, a legislação processual, assegurando o 

direito de ação, prevê a possibilidade de parcelamento das custas, 

despesas processuais e honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do 

CPC[1]. Ante ao exposto, AUTORIZO os Embargantes a promoverem o 

pagamento das custas iniciais em até 06 (seis) parcelas sucessivas e 

corrigidas monetariamente, devendo a primeira ser adimplida e 

comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC. Após, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade destes embargos à execução e 

associe-se aos autos da execução de título extrajudicial apontada na 

inicial, vindo ambos à conclusão. A Secretaria atente-se para o correto 

apensamento dos autos à ação principal, materialmente e igualmente junto 

ao Sistema, bem como devido cadastramento de procuradores 

constituídos em ambos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] § 6º 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MORAES DA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005444-61.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAQUIM MORAES DA MOTTA RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Considerando que a parte 

Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 14056696), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022303-26.2016.8.11.0041

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:

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022303-26.2016.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME, LAIR 

MARIA JOSE CALDEIRA Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 5029218), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006357-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FRANCHINI MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006357-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ROSANGELA FRANCHINI MARQUES Vistos. Prima facie, 

registre-se que apesar da petição ID. 10238833 ter sido protocolada em 

09/10/2017, os autos vieram-me conclusos apenas em 27/06/2018. Pois 

bem. Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO J SAFRA 

em face de ROSANGELA FRANCHINI MARQUES (ID. 10238833). Nos 

termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no montante apontado pelo Exequente, em quinze (15) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à 

Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários 

advocatícios, específicos para a presente Execução, em 10% sobre o 

valor do débito exequendo, valor que somente será devido se não houver 

o pronto pagamento pelos Executados. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011554-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (AUTOR)

SILVERIO MAEHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011554-76.2018.8.11.0041. AUTOR: SILVERIO MAEHLER, MARIA DO 

CARMO DE PAULA MAEHLER RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A. Vistos. Prima facie, recebo a emenda a 

inicial – ID. 13473565 e os documentos que a instruem. Trata-se de 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE DE 

CANCELAMENTO DE LEILÃO E OUTRAS AVENÇAS PARA FIM DE 

REVISÃO CONTRATUAL proposta por SILVÉRIO MAEHLER E MARIA DO 

CARMOS DE PAULA MAEHLER em face de BRAZILIAN MORTGAES 

COMPANHIA HIPOTECÁRIA, em que o Autor pleiteia a concessão dos 

benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei 

Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei 

(art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 
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pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica dos Autores, que apesar de 

declararem-se hipossuficientes, são empresários, com capacidade para 

adquirir um imóvel avaliado em R$ 1.195.000,00 (um milhão, cento e 

noventa e cinco mil reais), e comprometerem-se ao pagamento de 

parcelas mensais no valor de R$ 5.898,04 – vide contrato ID. 13473605, e, 

sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 

taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Temos 

observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche 

de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com 

flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma 

profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de 

alto padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelos Autores e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024068-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024068-32.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE Vistos. 

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo extrajudicial, diante da não localização do Devedor ou do veículo 

sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução de Título Extrajudicial. 

EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento do montante atualizado pelo Exequente em três (03) 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se 

na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da 

guia de diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 

de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011686-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011686-36 .2018 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MARCELO 

GRAMOLINI BIANCHINI Vistos. Recebo a emenda a inicial protocolada pelo 

credor (ID. 13351946). Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 
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circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Registre-se que o 

Requerente já comprovou o recolhimento das custas e diligência do oficial 

de justiça. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 

10 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025480-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025480-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: NELSON ARAUJO DA SILVA Vistos. 

Considerando que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as 

custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 14054666), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição. Sem 

custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção do 

processo e sem honorários, pois sequer formalizada a tringularização 

processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021640-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO (EXECUTADO)

TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021640-77.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME, TONE 

MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, CARLA COLOMBO FERNANDES 

CAMARGO Vistos. Nos termos do art. 914, § 1º, do CPC[1], intimem-se os 

Executados a promoverem a correta distribuição dos embargos à 

execução – ID. 12822922, devendo a Secretaria excluir destes autos a 

referida petição e os documentos a esta relacionados. O Exequente 

requeira o que entender de direito em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à 

execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018725-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO VIEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018725-55.2016.8.11.0041. AUTOR: EDEVALDO VIEIRA DE MORAES 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Considerando 

que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas permaneceu silente (ID. 14058593), não há alternativa senão 

o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento 

n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019863-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARAUJO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019863-57.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: RAFAEL ARAUJO DE SOUZA Vistos. Trata-se 

de Execução de Sentença promovida por BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A em face de RAFAEL ARAÚJO DE SOUZA (ID. 13037893). Nos termos 

do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de cumprimento de 

sentença de valor líquido, determino que se intime o Executado consoante 

art. 513, § 4º, do CPC, via Edital, que deverá ser publicado exclusivamente 

via DJE, para que efetue o pagamento apontado pelo Exequente, em 

quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor 

do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). 

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados. Promova a 

conversão do tipo do processo para o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

como determina o Provimento n. 46/2013-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001016-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS PRESTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001016-70.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIA DAS GRACAS PRESTES, XAVIER LEONIDAS 

DALLAGNOL Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de MARIA DAS GRAÇAS PRESTES e 

Outro, em que as partes informam composição amigável consoante termo 

de acordo. Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para 

que surtam seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(ID. 13409728) através do qual estabelecem a forma de composição da 

lide em destaque. Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito 

na forma postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme 

preconiza a CNGCGJ. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, deverá o 

Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de presunção da 

quitação da obrigação e consequente extinção do feito. Custas e 

honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 11 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016407-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARANTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA VIEIRA NEMES OAB - MT14379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016407-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: EDSON ARANTES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Inobstante a 

decisão do juízo originário para redistribuição e processamento do feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital, 

verifica-se que esta ação exclui-se da competência destas 

Especializadas, pois o titulo executivo em questão trata de ações 

escriturais formalizadas por Instrumento Particular de Transferência de 

Ações Irrevogável e Irretratável, Instituição Custodiante, que por acaso, é 

Banco. Por estas razões, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, 10 ª 

Vara Cível desta Capital. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de junho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020224-06.2018.8.11.0041

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:

ANA ROSA BARCELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020224-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA ROSA BARCELO Vistos. 

Inobstante a remessa dos autos pelo juízo originário para processamento 

do feito em razão de avençada prevenção por esta Unidade Judiciária, 

não havendo fundamentação nesse sentido, e até mesmo porque a 

referida ação possivelmente preventa foi julgada extinta (n.º 

1021647-35.2017.8.11.0041) devolvam-se os autos ao Juízo de origem, 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019425-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA BRITO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019425-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VANESSA DE OLIVEIRA BRITO PINTO 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor trouxe 

anexo a inicial, comprovantes de envio de correspondências de 

notificação remetidos à parte Devedora, contudo, negativos, com a 

informação de que não foram entregues por motivo “mudou-se” 

(Documento ID. 13981124, pág. 02). Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação alhures, evidente o não cumprimento da formalidade exigida 

em lei, pois é indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de 

notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital. 

Neste sentido, o TJMT tem decidido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão ex vi da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 154666/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) Por esta razão, nos termos 

do art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, 

trazendo aos autos comprovante válido de notificação da parte Devedora, 

sob pena de indeferimento desta. Em igual prazo, deve o Autor comprovar 

o recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, sob pena de 

cancelamento nos termos do art. 290, do CPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025435-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025435-57.2017.8.11.0041. AUTOR: APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA 

SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Em análise 

dos autos, verifico que não há identidade de objeto ou causa de pedir 

entre esta ação revisional e a ação de busca e apreensão n.º 

1023749-30.2017.8.11.0041 que tramita nesta Unidade Judiciária, ainda 

que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento, haja vista que na 

ação revisional, o que se discute é a suposta abusividade de cláusulas do 

contrato, e na busca e apreensão a causa de pedir é a retomada da 

posse do bem diante da mora do devedor, esta regularmente constituída 

com a notificação válida. O Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento sobre a matéria de conexão entre as referidas ações, no 

sentido de que não existe conexão entre as demandas dessa natureza, 

sendo possível a tramitação separada destas, ainda que versem sobre o 

bem objeto do mesmo contrato. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. APONTADA 

OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO 

RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 535 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE 
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CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência das Turmas 

que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que "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" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA , QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 

15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na 

alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 41319/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador: 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 03/09/2013) “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); E o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, igualmente tem decidido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTENTE – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO 

CREDOR – POSSIBLIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 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. (STJ – 4ª Turma - REsp 1093501 – Rel. Min. 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. 25/11/2008 – DJe do dia 15/12/2008) 

(Ap 134404/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREVENÇÃO POR 

JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA – 

SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO – INTEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA - MANUTENÇÃO – PRAZO 

DE 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECRETO LEI 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “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.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 

15/12/2008). 2. O termo a quo da contestação começa a correr a partir do 

cumprimento da execução liminar, e não da juntada do mandado de 

citação, conforme se infere do art. 3º, §3º do Decreto – Lei n. 911/69. 3. 

Não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial 

do contrato, considerando o fato de o devedor não ter quitado parte 

substancial das obrigações assumidas, nem mesmo purgado a mora, com 

o pagamento da integralidade da dívida. (Ap 172412/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016) Por estas razões, devolvo 

os autos ao Juízo Originária , 1ª Vara Especializada em direito Bancário 

desta capital pra processamento e julgamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010551-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010551-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: UNICA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA EXECUTADO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Inobstante a redistribuição do feito para esta Unidade Judiciária, 

verifica-se que a ação principal n.º 1008682-88.2018.8.11.0041 foi 

devolvida para o Juízo da 7ª Vara Cível. Portanto, sendo esta demanda 

acessória à ação principal citada, encaminhem-se igualmente estes autos 

à 7ª Vara Cível para processamento e julgamento simultâneo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020348-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES OAB - MS16338 (ADVOGADO)

CELICE IVANAGA VELASQUES OAB - MS16595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020348-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA Vistos. 

Inobstante a remessa dos autos pelo juízo originário para processamento 

do feito em razão de avençada prevenção e duplicidade da mesma 

demanda por esta Unidade Judiciária, não havendo fundamentação nesse 

sentido, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário desta Capital. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. WALLES - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001944-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: M. D. S. WALLES - ME, JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU 

Vistos. Considerando que o Exequente não comprovou o recolhimento das 

custas e taxa iniciais, em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 

05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 determino o 

cancelamento da distribuição. Sem custas e sem honorários, pois sequer 

formalizada a tringularização processual. Após o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 

11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019469-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANNA KELLY DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019469-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

LANNA KELLY DA SILVA COSTA ALVARENGA, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BEZERRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019758-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: WILSON BEZERRA LEITE Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO BRADESCO S/A 

em face de WILSON BEZERRA LEITE, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019778-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE MELO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019778-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FLAVIO DE MELO COSTA Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO BRADESCO S/A 

em face de FLÁVIO DE MELO COSTA, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 
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circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 5 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019890-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019890-69.2018.8.11.0041. AUTOR: EDIMIR DE OLIVEIRA RÉU: BANCO 

BMG Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR 

ABUSO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EDIMIR DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BMG S/A, em que o Autor pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 

13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, funcionário público, cuja 

renda mensal gira em torno de R$ 12.628,12, líquidos, possui veículo de 

considerável valor de mercado registrado em seu nome (extrato Renajud 

em anexo) e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de arcar com 

as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, entendo 

incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o 

Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com frequência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor pelos mesmos fundamentos indefiro o 

pedido para pagamento das custas e taxas ao final do processo, e nos 

termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias 

para recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de imediato 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 2018 

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020065-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020065-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

BANCO J. SAFRA S/A em face de CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO 

JÚNIOR, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 9 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020543-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020543-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OLADIA ADRIANA GONCALVES 

OLIVI Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

OLADIA ADRIANA GONÇALVES OLIVI, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 11 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020801-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDARIO BATISTA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020801-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUDARIO BATISTA CORREA Vistos. 

Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para 

R$ 19.891,61 (dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e 

um centavos), conforme planilha de cálculo ID. 14134765, isto pois, em 

ações de busca e apreensão o valor da causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e 

as vincendas, ou seja, o valor indicado para purgação da mora pelo 

Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A 

CAUSA, devendo o Autor proceder com o recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 
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débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, 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 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005234-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Considerando 

que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas permaneceu silente (ID. 14125636), não há alternativa senão 

o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento 

n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-86.2017.8.11.0041

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:

AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000517-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A em face de AGROPECUÁRIA QUATRO PATAS 

LTDA-ME e Outro, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a transação 

celebrada entre as partes (ID. 10457684) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, 

deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção 

pelo cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de 

presunção da quitação da obrigação e consequente extinção do feito. 

Custas e honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005669-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005669-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: INACIO DOS SANTOS PEREIRA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

INACIO DOS SANTOS PEREIRA, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, 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 pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, 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 (quinze) 
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dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001020-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA EULALIA BRANDAO BRANT (EXECUTADO)

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001020-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NEWTON CESAR BRANT JARDIM, BEATRIZ APARECIDA 

GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM, MARIA FRANCISCA EULALIA 

BRANDAO BRANT Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial 

proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de NEWTON CESAR 

BRANT JARDIM, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a transação 

celebrada entre as partes (ID. 13234505) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Em consequência, defiro o 

pedido de suspensão do feito na forma postulada pelas partes, 

mantenha-se o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de 

estatística mensal conforme preconiza a CNGCGJ. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Decorrido o prazo da suspensão, 

deverá o Exequente dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção 

pelo cumprimento da obrigação, em cinco (05) dias, sob pena de 

presunção da quitação da obrigação e consequente extinção do feito. 

Custas e honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002146-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA Vistos. Nos termos do art. 4º, 

do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, 

reputando o contrato objeto da ação como título executivo extrajudicial, 

diante da não localização do Devedor ou do veículo sob garantida 

fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o presente feito 

seja processado como Execução de Título Extrajudicial. EXPEÇA-SE 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento do montante atualizado pelo Exequente em três (03) dias, a 

contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da 

guia de diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 12 

de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-18.2017.8.11.0041

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:

WAGNO MAIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000431-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WAGNO MAIA 

DA CRUZ Vistos. Prima facie, registre-se que apesar do Autor ter 

peticionado nos autos em 22/08/2017, estes vieram-me conclusos apenas 

em 11/07/2018. 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 objurgada exaustivamente fundamentada no que tange 

aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. Portanto, sem 

maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração (ID. 9532314) 

porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não 

vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença ID. 9068962. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002809-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002809-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS Vistos. Prima facie, 

registre-se que apesar do Autor ter peticionado nos autos em 13/07/2017, 

estes vieram-me conclusos apenas em 11/07/2018. 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 objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(ID. 8076283) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 
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porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

ID. 7334692. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004054-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTASAR LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004054-56.2018.8.11.0041. AUTOR: BALTASAR LOPES FERREIRA RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por BALTASAR LOPES FERREIRA em face de CREFISA S/A 

CRÉDITO, com pretensão tutelar para que os descontos das parcelas 

referentes ao contrato firmado junto ao Requerido seja efetuado tendo 

como parâmetro o percentual de 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida atualmente percebida pelo demandante. Pois bem. É 

cediço que cabe à instituição bancária avaliar os riscos dos empréstimos 

que concede em face da capacidade de endividamento do mutuário, o qual 

não pode se ver privado da quase totalidade de sua remuneração em 

função das amortizações dos débitos, realizadas de forma automática em 

sua conta. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO 

DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a 

C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do 

salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em 

folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 

30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”. (REsp 

1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei) 2.- O agravo 

não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se 

mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 

20.10.2011). Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça deste 

Estado, que vem concedendo a adequação dos descontos na forma legal, 

vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR 

SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – 

LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – 

NECESSIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO 

C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os 

princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do 

mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de 

pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, 

violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. 

Precedentes do STJ. (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). (Ap 

142646/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR 

SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A 

MARGEM LIMÍTROFE - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA 

REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRADA 

EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a legislação 

estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em 

patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio 

da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de 

pagamento, limitam-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do 

trabalhador. Precedentes do STJ.” (Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Igualmente, a respeito da 

autonomia dos contratos, a Egrégia Corte Superior consolidou o 

entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o 

princípio do pacta sunt servanda, confira: “A revisão dos contratos é 

possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para 

afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou 

novação.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia 

Barbosa, j. 04.06.2007 – sem grifos no original). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 

PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO 

STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 

5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 

3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013) Extrai-se da 

narrativa exordial e dos documentos que a instruem, que o Autor realizou 

contrato de empréstimo junto a Instituição Bancária Requerida (contrato n.º 

02005004431547, ID. 11859547), cujas parcelas mensais alcançam o 

montante de R$ 423,08, referente a 44% dos seus rendimentos líquidos 

mensais (comprovante de renda mensal ID. 13623808, R$ 954,00 = 100%). 

Portanto, das parcelas mensais que comprometem a renda do Autor, estão 

comprovados os descontos alhures descritos que alcançam o valor de R$ 

423,08 (quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos) mensais, 

constatado portanto nesta fase preambular que 44% dos seus 

rendimentos são destinados exclusivamente ao pagamento do contrato 

indicado alhures. Na hipótese, a concessão da medida para que os 

descontos das parcelas do empréstimo bancários sejam efetuados até o 

montante de 30% dos vencimentos líquidos do requerente não trará 

nenhuma consequência irreparável à Requerida, mas se não concedida, 

prejuízos certamente se materializarão em razão do requerente. Destarte, 

presentes os pressupostos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA para limitar os descontos do empréstimo bancários 

formalizado pelo contrato indicado na inicial ao patamar máximo de 30% 

dos rendimentos líquidos do Autor, ou seja, R$ 286,20 (duzentos e oitenta 

e seis reais e vinte centavos) por mês, prorrogando-se percentual do 

saldo devedor em novas prestações. Apresentados os cálculos, CITE-SE 

o Requerido para cumprir a medida ora concedida, em cinco (05) dias, sob 

pena de aplicação de multa, e querendo, em quinze (15) dias ofertar 

contestação nos termos do art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intimem-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014508-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA REZEGUE DO CARMO (REQUERENTE)

WILSON RESEGUE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014508-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: REGINA MARIA REZEGUE DO 

CARMO, WILSON RESEGUE JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos. Tendo em vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

com matéria eminentemente cível, excluindo-se das hipóteses de 

competência desta Vara Especializada em Direito Bancário, retornem ao 

juízo de origem, qual seja: 11ª Vara Cível. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCILENE DA COSTA FERMINO RÉU: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Prima facie, 

defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por LUCILENE DA COSTA FERMINO em face de DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, na qual a Autora requer a 

concessão de tutela de urgência para reduzir à metade o valor atual das 

parcelas do contrato de participação em consórcio, bem como seja 

suspensa a cobrança de seguro de vida em grupo. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. O 

deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade 

do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade. Na 

hipótese, fortes são os indícios de que a Autora deve pagar as parcelas 

do consórcio nos moldes cobrados pelo Requerido, pois a confirmação 

jurisdicional ou não da cognição não aprofundada que ora é feita, 

obviamente dependerá da instrução probatória e do amplo contraditório na 

origem. Isto, pois, infere-se dos autos que o contrato de consórcio firmado 

pela Autora prevê que, se no momento da celebração o contratante optar 

em pagar parcelas reduzidas, terá que suportar a diferença, após a 

contemplação, se a pretensão for o recebimento do crédito integral, 

preservando assim o equilíbrio do contrato e evitando prejuízo financeiro 

aos demais consorciados (vide CLAUSULA XXIX – Condições Especiais 

Exclusivas para Optantes do Consórcio Light, itens 66/69, ID. 13508196, 

págs. 50/51). Portanto, a priori, não é pertinente o pedido de concessão da 

tutela de urgência pleiteada diante da ausência de demonstração da 

probabilidade do direito alegado pela Autora, mantendo-se neste interim a 

obrigação desta em pagar as parcelas do consórcio em sua integralidade 

e assim afastar a mora. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do 

CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias 

(art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de 

julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012404-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERGIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012404-33.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA SERGIA DOS SANTOS RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. MARIA SERGIA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado e representado na inicial ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA 

DE READEQUAÇÃI E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE 

C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, em face de BANCO 

PAN S/A, instituição financeira de direito privado. Narra a Autora em 

síntese que firmou contrato de financiamento bancário junto a Requerida 

no valor de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta reais), a 

serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 758,64, contudo, 

diante dos elevados e ilegais encargos contratuais do termo, requer sua 

revisão. Pretende então a adequação do negócios jurídico aos juros 

praticados na média estipulada pelo Banco Central, aplicação de juros 

conforme estipulação do contrato para afastar qualquer outra incidência 

que não seja expressa do consumidor, como a capitalização de juros e 

cobrança ilegal de tarifas bancárias. Requer ainda, a concessão dos 

benefícios da gratuidade da Justiça. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes, entre eles, o contrato n.º 76057915 – ID. 13099947, 

indispensável. Em síntese é o relatório. Fundamento e decido. Prima facie, 

registre-se que em decisão prolatada no Recurso Especial n.º 

1.578.526/SP, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade 

das matérias envolvendo controvérsia acerca da abusividade de 

cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados por terceiros, 

registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia: (...) 

Determino a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), (...) de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo. (Recurso Especial nº 1.578.526). Por essa 

razão, tratando-se de processo que dispensa a fase instrutória diante dos 

requisitos autorizadores do julgamento in limine, nos termos do art. 332, 

caput, do CPC/2015 determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014009-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LAURIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014009-14.2018.8.11.0041. AUTOR: DANIEL LAURIANO PEREIRA LEITE 

RÉU: BANCO BMG Vistos. Prima facie, defiro ao Autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por DANIEL 

LAURIANO PEREIRA LEIE em face de BANCO BMG S/A. O Autor postula 

em suma pela revisão do contrato de empréstimo para sanar eventuais 

clausulas abusivas, e, requer a concessão de tutela antecipada para 

suspender os descontos em sua folha de pagamento. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes à espécie. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme se verifica dos autos e da própria narrativa exordial, os 

descontos efetuados na folha de pagamento do Autor ocorrem desde o 

ano de 2011. Portanto, os descontos alegadamente abusivos são 

efetuados há SETE ANOS!, o que descaracteriza a urgência avençada, 

não se desincumbindo do ônus de demonstrar a grave lesão ou perigo de 

dano causado, caso não seja concedida a medida. A medida antecipatória 

visa atender situações de urgência, em que eventual delonga na 

prestação jurisdicional pode causar dano ao direito da Autora, o que não é 

o caso dos autos, uma vez que após dois anos, ingressou em juízo. Não 

vislumbro verossimilhança nas alegações do Autor e INDEFIRO o pedido 

antecipatório pleiteado na inicial para limitação dos descontos pelo 

Requerido em razão da ausência dos requisitos elencados no art. 300, do 

NCPC. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE-SE a 

parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do 

CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029229-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIANE LAURA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029229-86.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CATIANE LAURA DE SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por BANCO J SAFRA S/A 

contra CATIANE LAURA DE SOUZA, ambos identificados e qualificados na 

petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia. A Requerida foi citada e 

o veículo foi apreendido (ID. 10823512 e 10823518), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – certidão ID. 12020438. 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, 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 a parte Ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 4 de julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032722-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032722-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

OMNI FINANCEIRA S/A contra ANTONIO FRANCISOCO DOS ANJOS FILHO, 

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. 

11958920 e 11958924), mas deixou transcorrer in albis o prazo da 

contestação, sem sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 

13858377. 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, 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 a parte Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 9 de 

julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019517-72.2017.8.11.0041

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:

FRANCISCO PEREIRA NEVES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019517-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FRANCISCO 

PEREIRA NEVES FILHO Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. O Requerido, apesar de citado, não ofertou contestação ou 

constituiu procurador nos autos, sendo, portanto desnecessária sua 

anuência neste sentido. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 11872609), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame, devendo ser registrado ainda que apesar da 

efetivada a apreensão do bem, o Autor comprovou a restituição do mesmo 

ao Requerido – ID. 11976238. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004974-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP (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: 1004974-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ATIVA 

RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. Conforme se depreende 

dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, 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. 5801055), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 176 de 487



Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031059-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS MELO DE PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031059-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MARIA DE JESUS MELO DE PAIVA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO J SAFRA em face 

de MARIA DE JESUS MELO DE PAIVA, em que as partes informam 

composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 13426581) 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas remanescentes nos 

termos do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do 

acordo. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] 

Art. 90, § 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036760-29.2017.8.11.0041

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:

ANDRE MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036760-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDRE MENDES 

SILVA Vistos. Oportunizado ao Autor a emenda a inicial nos termos dos 

despachos IDs. 11028539, 11463018, 12016435, para comprovação da 

constituição em mora do Devedor, e apesar da advertência do 

indeferimento da petição inicial caso não atendido o despacho, limitou-se a 

postular a dilação do prazo para cumprir a determinação. Pois bem. A 

Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, que "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". Daí porque, para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não basta que o 

devedor esteja em mora, mas sua prova com a notificação seja feita por 

carta registrada e com aviso de recebimento. Ou seja, embora haja 

cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento 

absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a 

prévia notificação para que os efeitos da resolução se operem. Nesse 

sentido, a C. Corte já deixou assentado que: "Conforme a jurisprudência 

pacífica desta Corte a mora deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, desde que, neste último caso, reste 

comprovado que o devedor encontra-se em lugar incerto, o que não 

ocorreu no presente caso. Não comprovada a mora, é imperiosa a 

extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no AgRg no Ag 

1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 14/03/2011). No 

presente caso, o Autor não instruiu a inicial com comprovante de 

notificação do Devedor e não há a mínima comprovação da notificação do 

devedor com o fito de constituí-lo em mora nos termos em que exige a lei 

(art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância com o entendimento do E. 

Superior Tribunal de Justiça contido no enunciado da Súmula nº 72, de sua 

jurisprudência. A constituição em mora do devedor, pressuposto de 

constituição é desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor . 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E 

CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. NECESSIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a 

constituição em mora do devedor, basta que a notificação extrajudicial 

expedida por cartório de títulos e documentos seja entregue no domicílio 

do devedor, dispensando-se a exigência de que seja feita pessoalmente. 

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no 

recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos 

ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

798.440/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de 

que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e 

documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação 

pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de 

ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso 

concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente 

realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi 

realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento 

demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado 

em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, 

DJe 11/03/2016) De tal modo, não tendo a instituição financeira 

demonstrado que notificou a parte requerida não se há falar em 

comprovação da mora e por esta razão, diante do não preenchimento do 

requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, ou 

seja, a comprovação da mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 

Portanto, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o 

que faço com base no art. 485, I, c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do 

CPC, eis que indefiro a petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente, e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002736-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ROBERTO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002736-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PATRICK 

ROBERTO DE ARRUDA RODRIGUES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de PATRICK ROBERTO DE 

ARRUDA RODRIGUES, em que as partes informam composição amigável. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 12384734) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC. Sem custas remanescentes nos termos do § 3º, art. 90, do 

CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. Ressalte-se que 

não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a 

baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em 

julgado de imediato diante da renuncia ao prazo recursal pelas partes e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do CPC: Se a transação ocorrer 

antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022377-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022377-80.2016.8.11.0041. AUTOR: AGROMANSO 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME propôs a 

presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, em que fora determinada a emenda a inicial, sob 

pena de extinção. Contudo, deixou de atender as determinações – 

certidão ID. 13302008. É o breve relatório. Decido. A Autora ajuizou a 

presente ação ordinária, de natureza tipicamente revisional de contrato. 

Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a emenda à 

inicial, sob pena de extinção para que a Autora anexasse aos autos 

documentos imprescindíveis à propositura da ação – demais contratos a 

serem revisionados além daqueles já apresentados, apontasse o valor 

controverso e incontroverso do débito em conformidade com o art. 330, § 

2º, do CPC, e ainda, corrigisse o valor atribuído a causa. Entretanto, 

manteve-se inerte. Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece em 

seu art. 320 que “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 

321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, 

determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. 

Portanto, o não atendimento da Autora à emenda á inicial, sua inépcia é 

clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a 

verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência de 

documentos imprescindíveis. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de 

não ter sido atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, 

por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Diante da 

ausência das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na 

inicial, mormente os comprovantes de rendimentos mensais, tem-se, às 

claras, o não preenchimento dos requisitos descritos no art. 320, do 

CPC/2015, indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de 

rigor a extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, julgo extinto 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do CPC/2015. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029736-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029736-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS FELIPE 

LEITE DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA contra LUIS FELIPE LEITE DA SILVA, 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. 12745877 e 12745918), mas 

deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – certidão ID. 13733359. 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, 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 
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DETRAN para comunicar que o Autor está autorizado a proceder à 

transferência do veículo a terceiros que indicar. Condeno a parte Ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 4 de julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005928-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CRUZ GRACA BEZERRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005928-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA DA CRUZ 

GRACA BEZERRA - ME Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA ajuizou a presente ação de busca e apreensão em 

face de MARIA DA CRUZ GRAÇA BEZERRA-ME, em que fora determinada 

a emenda à inicial, sob pena de extinção para que a Autora anexasse aos 

autos documentos imprescindíveis à propositura da ação, qual seja, 

contrato de alienação fiduciária. Entretanto, manteve-se inerte – certidão 

ID. 13739301. Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 

320 que “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” E no Parágrafo Único do artigo, 

321, do mesmo Codex, é clara a hipótese de indeferimento desta, caso, 

determinada a emenda neste sentido, o Autor não cumpra a diligência. 

Portanto, o não atendimento da Autora à emenda á inicial, sua inépcia é 

clarividente neste caso, devendo ser declarada eis que resta impossível a 

verificação do direito perquirido nos autos, ante a ausência de documento 

imprescindível. Ademais, a inépcia da inicial, em razão de não ter sido 

atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, por 

consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Diante da ausência 

das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados na inicial, 

mormente a relação jurídica formalizada entre as partes, tem-se, às claras, 

o não preenchimento dos requisitos descritos no art. 320, do CPC/2015, 

indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de rigor a 

extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, julgo extinto 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do CPC/2015. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012925-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012925-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra AGNALDO 

ALVES DE OLIVEIRA, 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. 13589078 e 13654710), mas deixou transcorrer in albis o 

prazo da contestação, sem sequer requerer a purgação da mora – 

certidão ID. 14059542. 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, 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 a parte Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 9 de 

julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016178-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016178-42.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PEDRO DA COSTA 

JUNIOR Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra PEDRO DA 

COSTA JUNIOR, 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. 11863225), mas deixou transcorrer in albis o prazo da 

contestação, sem sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 

14063528. 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. 
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3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial, 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 a parte Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 9 de 

julho 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022893-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA REGINA EICHELBERGER (EXECUTADO)

C. FARIAS MATERIAIS P/ CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

BRUNO FROIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022893-03.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: C. FARIAS MATERIAIS P/ CONSTRUCOES - ME, KEILA 

REGINA EICHELBERGER, BRUNO FROIS Vistos. Prima facie, registre-se 

que apesar da petição de acordo ter sido juntado em 22/06/2017, os autos 

vieram-me conclusos apenas em 25/06/2018. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de C 

FARIAS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES ME e Outros, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo ID. 8222572. 

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (ID. 8222572) através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Eventuais custas pelos Executados e honorários 

advocatícios, na forma do acordo. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-74.2018.8.11.0041

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:

JAQUELINE LEMES TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000134-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAQUELINE LEMES 

TAVARES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra 

JAQUELINE LEMES TAVARES, 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. 12107497 e 12107502), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – certidão ID. 13857684. 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, 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 a parte Ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 9 de julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024084-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA FARIA RODRIGUES 88534910197 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

processo: 1024084-83.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: RUBIA FARIA RODRIGUES 

88534910197 Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito. A 

Requerida, que compareceu espontaneamente aos autos, intimada a 

respeito da extinção do feito, permaneceu silente – ID. 14072295. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 9420037), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Por 

consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino 

que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001105-93.2017.8.11.0041

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:

J.E CORRESPONDENTE ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001105-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: J.E CORRESPONDENTE ADMINISTRATIVO 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de J.E. CORRESPONDENTE 

ADMINISTRATIVO LTDA-ME e Outro, em que as partes informam 

composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 4693574) através 

do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas remanescentes nos termos 

do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado de imediato diante da renuncia ao prazo recursal 

pelas partes e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, § 3º, do CPC: Se a transação 

ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015236-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO DE JESUS BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015236-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BRENO DE JESUS 

BEZERRA Vistos. Prima facie, registre-se que apesar do Autor peticionar 

nos autos em 25/09/2017, os autos vieram-me conclusos apenas em 

27/06/2018. Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 10022208), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025563-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA MELO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025563-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: SARA MELO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor de 

SARA MELO DA SILVA. Partes devidamente qualificadas e representadas 

nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o Requerido, Contrato 

de Cédula de Crédito Bancário sob n.º 003.640.195, editado em 

26/06/2014 para aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, 

onde relata que o Réu deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao 

feito. Em decisão interlocutória (9521293 - fls. 01/02), foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (9729033 - fl. 01). Devidamente citado o 

Requerido (9728699 - fl. 01), ofertou contestação (10034237 - fls. 01/05), 

arguindo cobrança de juros remuneratórios abusivos, tabela price, e por 

fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada 

à parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (13507653 

- fls. 01/32), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula 

nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos 

termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si 

só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados 

entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o 

pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é 

necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende 

abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não conheço 

dos pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 
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de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte do Requerido. A situação processual configurada 

nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual. Por fim, no que concerne a tese de ilegalidade da 

cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de 

anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 

(grifamos) Inacolho o pedido. Inconstitucionalidade Medida Provisória 

2.170-36 (art. 5º) Em relação à alegada inconstitucionalidade da Medida 

Provisória 2.170-36, o Supremo Tribunal Federal entendeu no Recurso 

Extraordinário n. 592.377, que tal norma, quanto ao aspecto formal, é 

constitucional, porque presentes os requisitos de relevância e urgência 

necessários para a edição das medidas provisórias. Entretanto, quanto ao 

aspecto material, o STF via controle abstrato na ADI 2.316, ainda não 

decidiu o tema. A questão pende de discussão em nossa Corte maior, 

motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 

Ademais, há a presunção de constitucionalidade das normas egressas do 

legislador. Em assim sendo, improcede o pleito de inconstitucionalidade. 

Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados foram em 

conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo evidenciada 

qualquer irregularidade. Em face da ausência de outras questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do 

mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (9505448 - fls. 01/08), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(9505454 - fls. 01/03). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9505441 - fls. 01/06), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a 

Requerida SARA MELO DA SILVA, ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do 

valor atribuído a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. 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, 10 de julho de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIS DE LIMA (EXECUTADO)

ADELAR LUIZ DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000023-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A EXECUTADO: JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME, EDUARDO 

LUIS DE LIMA, ADELAR LUIZ DE LIMA JUNIOR Vistos. Trata-se de 
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execução de título extrajudicial proposta por BANCO ITAUCARD S/A em 

face de JEF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA ME e Outro, em que as 

partes informam composição amigável consoante termo de acordo ID. 

12098527. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes (ID. 12098527) através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Sem custas remanescentes nos termos 

do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, 

§ 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021185-78.2017.8.11.0041

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:

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DE MENEZES OAB - SP363735 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021185-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GONCALO LICERO DIAS 

DE MATTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de GONÇALO LICERO 

DIAS DE MATTOS. Partes devidamente qualificadas e representadas nos 

autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o Requerido Contrato de 

Financiamento com alienação fiduciária sob n.º 4355395007, firmado em 

20/12/2013, em que adquiriu o bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, 

onde relata que o Réu deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao 

feito. Em decisão interlocutória (8768789 - fls. 01/02), foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (9143496 - fls. 01/06). Devidamente citado 

o Requerido, ofertou contestação (9222792 - fls. 01/06), pugnando pela 

gratuidade da justiça e purgação da mora com adimplemento total da 

obrigação, e consequente restituição do veículo apreendido livre e 

desembaraçado. Noutro momento, acarreia aos autos comprovante de 

pagamento no valor de R$ 15.870,22 (quinze mil oitocentos e setenta reais 

e vinte e dois centavos), referente a quitação integral do contrato objeto 

da lide (9345180 - fl. 01), sendo determinada a restituição do veículo 

(9478554 - fl. 01), o qual foi devidamente restituído ao Requerido 

(12672911 - fl. 01). O Banco Autor impugnou a contestação (12671854 - 

fls. 01/03), arguindo que o Requerido não preenche os requisitos para 

concessão da gratuidade da justiça, e por fim, pugnou pela condenação 

do Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Em 

síntese é o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça perseguida pelo 

Requerido na peça defensiva, visto a não comprovação cristalina do 

estado de miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. Importante 

deixar consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o 

CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda. Pois 

bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em 

garantia ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a 

posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor 

em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto 

possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido com 

alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Analisando 

detidamente os autos observo que houve a consignação em Juízo do valor 

descrito na exordial (9345180 - fl. 01), ocorrendo assim a quitação da 

integralidade da dívida, assim como a restituição do bem debatido 

(12672911 - fl. 01). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como, restou 

demonstrada a inadimplência do Requerido, vindo o mesmo em Juízo a 

quitar a dívida do contrato pendente na integralidade. Senão vejamos, 

sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA 

MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com 

advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes 

prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina 

o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 

(cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). Negritei 
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Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e por consequência, 

EXTINGUO o processo com resolução do mérito, diante da efetiva quitação 

do contrato avençado por parte do Requerido no curso do processo, 

tendo em vista que a purgação da mora se enquadra na hipótese de 

reconhecimento do pedido, que dispõe o artigo 269, II, do CPC/73. 

CONDENO o Requerido GONÇALO LICERO DIAS DE MATTOS, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, na forma do 

art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que 

recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço. No tocante ao valor do depósito quitação integral do contrato 

em Juízo (9345180 - fl. 01), promova-se a vinculação do valor junto a 

Conta Única TJ/MT e expeça-se o alvará judicial para o levantamento do 

valor depositado com as devidas correções em favor do Autor Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. 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, 10 de julho de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010905-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OSVALDINA MARIA DE 

ROSALVE COELHO Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de OSVALDINA 

MARIA DE ROSALVE COELHO. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com a 

Requerida, Contrato de Financiamento com alienação fiduciária sob n.º 

0102578697, editado em 26/11/2016 para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo descrito na exordial, onde relata que a Ré deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (5918522 - fls. 01/02), 

foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (8147273 - fl. 01). A Requerida 

manifestou (8041133 – fls. 01/09), requerendo a revogação da decisão 

liminar concedida ante a ausência de comprovação da mora, pugnando 

pela devolução do veículo e concessão da gratuidade da justiça, porém, a 

decisão foi liminar foi mantida pelo juízo (832367 – fls. 01/02). 

Inconformada com a decisão a Requerida interpôs Agravo de Instrumento, 

que em apreciação no TJ/MT, não conheceu do recurso por manifesta 

inadmissibilidade (9470456 – fls. 01/06). Devidamente citada a Requerida 

(8147125 - fl. 01), ofertou contestação (8334974 - fls. 01/07), arguindo 

preliminar de carência da ação, após, pugnou novamente pela gratuidade 

da justiça, e por fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos 

na inicial. Instada à parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao 

chamado (11971555 - fls. 01/03), ausência dos requisitos para concessão 

da benesse da gratuidade da justiça, em seguida, combateu pontualmente 

os argumentos defensivos e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em 

síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

a produção de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

DEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, perseguida pela Requerida na 

peça defensiva. Preliminar de Carência da Ação Pois bem, não restou 

caracterizada a falta de interesse de agir, pois o Requerente pode discutir 

o contrato e período contratual, visto que o interesse de agir diz respeito 

ao binômio necessidade adequação, sendo que a necessidade está 

relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do 

Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação 

refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. Sobre o 

tema acima merece enfatizar a seguinte lição de Humberto Theodoro 

Júnior: Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito 

Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56). Inacolho a preliminar 

suscitada. Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o Autor na réplica que 

a parte Requerida requereu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, 

entretanto, argui que a mesma não preenche os requisitos do recebimento 

do benefício. Pois bem. O pedido de gratuidade judiciária formulado pela 

Requerida na peça defensiva, a luz da jurisprudência consolidada 

preenche os requisitos para concessão da benesse, qual seja a 

comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem 

prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal de há muito já consolidou o 

entendimento de que se mostra suficiente, para a obtenção da assistência 

judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo interessado de que não 

dispõe de situação econômica que lhe permita arcar com as custas do 

processo. Nesse sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso 

ao benefício da gratuidade, com todas as consequências jurídicas dele 

decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou 

natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos 

financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a 

comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de 

recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas 

processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de 

apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á 

tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o 

ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se 

configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado 

pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 
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LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 

de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Autor, não 

comprovou nos autos que a Requerida beneficiária da AJG, não faz jus a 

benesse da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas condições 

econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho o pedido neste 

particular aspecto. Em face da ausência de outras questões instrumentais 

a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da 

contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (5917270 - fls. 01/05), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a Requerida 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(5917265 - fls. 01/03). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

Requerida, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (5917262 - fls. 01/05), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a 

Requerida OSVALDINA MARIA DE ROSALVE COELHO, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, 

do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais 

da parte Requerida, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Ré, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 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, 11 de julho de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012078-10.2017.8.11.0041

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:

HENRIQUE SENDESKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012078-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HENRIQUE SENDESKI 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de HENRIQUE 

SENDESKI DOS SANTOS. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o 

Requerido Contrato de Financiamento com alienação fiduciária sob n.º 

4383160558, firmado em 20/10/2015, em que adquiriu o bem móvel, tipo 

veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (6132791 - fls. 01/02), 

foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (9193968 - fl. 01). Devidamente 

citado o Requerido (9193957 – fl. 01), ofertou contestação (9243719 - fls. 

01/09), arguindo preliminares de inépcia da inicial, ausência de notificação 

para comprovação da mora, após, pugnou pela gratuidade da justiça, ao 

fim, requereu a purgação da mora com adimplemento total da obrigação, e 

consequente restituição do veículo apreendido livre e desembaraçado, 

condenado o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais. Noutro momento, acarreia aos autos comprovante de 

pagamento no valor de R$ 13.746,65 (treze mil setecentos e quarenta e 

seis reais e sessenta e cinco centavos), referente a quitação integral do 

contrato objeto da lide (9243738 - fl. 01), sendo determinada a restituição 

do veículo (9251967 - fl. 01), o qual foi devidamente restituído ao 

Requerido (9577110 - fl. 01 e 9577111 – fls. 01/02). O Banco Autor 

impugnou a contestação (9421210 - fls. 01/07), concordando com o valor 

depositado e requerendo a expedição de alvará para liberação do valor 

depositado em favor do Requerente, e por fim, pugnou pela condenação 

do Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Em 
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síntese é o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça perseguida pelo 

Requerido na peça defensiva, visto a não comprovação cristalina do 

estado de miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. Importante 

deixar consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o 

CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Preliminar de Inépcia da Inicial A inépcia da petição inicial levantada pelo 

Requerido não prospera, pois conforme se depreende dos fatos narrados 

na inicial houve a notificação válida para constituição da mora do Réu. 

Desta forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos 

decorrem logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do 

alegado pelo Requerido. Registra-se, ainda, que a exordial preenche 

adequadamente os requisitos exigidos para as demandas de busca e 

apreensão. Além disso, todos os pedidos formulados são juridicamente 

possíveis e o interesse de agir é evidente pelo próprio teor da contestação 

apresentada. Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial, porquanto não 

se verifica qualquer das hipóteses descritas no art. 330, § 1º e incisos, do 

CPC. Preliminar Ausência de Comprovação da Mora Improcede a alegação 

de ausência de notificação válida do Requerido e revogação da medida 

liminar, onde alega o Réu que jamais teve conhecimento do citado 

documento de notificação. Compulsando detidamente os autos, observo 

que a comprovação da notificação para constituição em mora foi 

promovida (6131698 - fls. 01/03) no endereço declinado no contrato, 

sendo, por conseguinte, a notificação válida para constituir o Requerido 

em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM 

MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. 

AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA 

QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de 

alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto 

de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. 2. Não se mostra possível, na via do 

recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, 

analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência 

de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, 

tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental 

desprovido. (3ª Turma, AgRg no AREsp 673.820/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 17.8.2015). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR 

PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor 

deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 

41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 11/10/2013). Negritei Sendo assim, dúvida não resta, 

pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência 

contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na 

posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor. 

Inacolho as preliminares suscitadas. Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação 

fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 

911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e 

apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias 

após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor 

e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Analisando 

detidamente os autos observo que houve a consignação em Juízo do valor 

descrito na exordial (9243738 - fl. 01), ocorrendo assim a quitação da 

integralidade da dívida, assim como a restituição do bem debatido 

(9577110 - fl. 01). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como, restou 

demonstrada a inadimplência do Requerido, vindo o mesmo em Juízo a 

quitar a dívida do contrato pendente na integralidade. Senão vejamos, 

sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA 

MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com 

advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes 

prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina 

o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 

(cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS, 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 

14/05/2014). BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. I Consoante julgamento do e. STJ no REsp 

1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga 

da mora, o pagamento da integralidade da dívida. II Apelação desprovida. 

(TJ-DF - APC: 20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 

27/05/2015, 6ª Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). Negritei 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e por consequência, 

EXTINGUO o processo com resolução do mérito, diante da efetiva quitação 

do contrato avençado por parte do Requerido no curso do processo, 

tendo em vista que a purgação da mora se enquadra na hipótese de 

reconhecimento do pedido, que dispõe o artigo 269, II, do CPC/73. 

CONDENO o Requerido HENRIQUE SENDESKI DOS SANTOS, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, I 

a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. No 

tocante ao valor do depósito quitação integral do contrato em Juízo 
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(9243738 - fl. 01), promova-se a vinculação do valor junto a Conta Única 

TJ/MT e expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor 

depositado com as devidas correções em favor do Autor Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, nos dados descritos (9421210 - fl. 07). 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, 11 

de julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017898-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER ZACARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017898-44.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JOSE WALTER ZACARIAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por BANCO PAN S/A contra 

JOSÉ WALTER ZACARIAS, 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. 11379787), mas deixou transcorrer in albis o prazo da 

contestação, sem sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 

14099142. 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, 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 a parte Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 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, 12 

de julho 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000527-33.2017.8.11.0041

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:

SANDRA PATRICIA QUEIROZ MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000527-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDRA 

PATRICIA QUEIROZ MACHADO Vistos. Conforme se depreende dos autos 

o Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. O Requerido, apesar de citado, não ofertou contestação ou 

constituiu procurador nos autos, sendo, portanto desnecessária sua 

anuência neste sentido. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 14113103), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer 

restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Se for o caso, recolha-se o mandado de 

busca e apreensão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020664-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020664-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARINETE ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Inobstante a 

distribuição do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que a Autora MARINETEALVES DOS SANTOS postula indenização 

securitária face empresa BANCO ITAUCARD S/A. Neste sentido assevera 

o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova competência e 

denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

(...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, § 2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a questão de fundo guarda relação com matéria de natureza 

eminentemente cível. Colaciono ainda o seguinte julgado do TJMT respeito: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE SEGURO 

C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e julgamento é 

de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas 

de direito bancário, se a questão debatida na ação tem natureza 

eminentemente cível. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 
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competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003931-92.2017.8.11.0041

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:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003931-92.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: KATIA MARA FERREIRA DORILEO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

BANCO BRADESCO S/A contra KATIA MARIA FERREIRA DORILEO, 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. 

5856160), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 9017303. 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, 

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 a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, 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, 12 de julho 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001861-05.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA Vistos. Trata-se 

de Ação de Cobrança, intentada por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de CAMILA DE SOUSA 

LOBO BRAGA, partes devidamente qualificadas e representadas nos 

autos. Alega o Autor que é credor da Requerida pelo valor devidamente 

atualizado de R$ 143.069,89 (cento e quarenta e três mil sessenta e nove 

reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo (4675506 - 

fl. 01), oriundo de Contrato de Cartão de Crédito sob n.º 376629****53007 

denominado “American Express Membership Card GRCC”. Aduz ainda, 

que a Requerida deixou de adimplir os pagamentos das faturas do cartão 

de crédito do aludido contrato pactuado, sendo assim, pleiteia com a 

presente demanda o recebimento do valor descrito na exordial, acrescido 

de juros e correção monetária, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos inerentes ao 

feito. Em decisões interlocutórias (4677739 - fl. 01 e 4953289 - fl. 01), foi 

determinada a redistribuição do processo a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário desta Capital, após, designou audiência de conciliação 

e ordenou a citação para apresentar defesa no prazo legal. Devidamente 

citada a Requerida, ofertou contestação (5907381 - fls. 01/08), arguindo 

abusividade contratual na cobrança de juros capitalizados, excesso na 

cobrança, ilegalidade dos cálculos da correção monetária, e por fim, 

requereu a improcedência dos pedidos descritos na exordial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu a ordem (11341039 - fls. 

01/09), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando 

os pedidos descritos na inicial. A defesa contestatória apresentada está 

intempestiva, conforme relato em certidão (14118193 – fl. 01). Em síntese 

é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos é 

suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de 

prova pericial. Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos 

Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, 

porque é necessário que a parte Requerida especifique as tarifas que 

entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não 

conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 
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encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte do Banco Autor. Por fim, no que concerne a tese de 

ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período 

de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. Não cabe ao STJ o exame de 

suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 

competência do STF (art.102, III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) 

Nesta toada, há de se ressaltar que a Autora sempre teve a opção de 

pagamento entre o total da fatura ou pagamento mínimo, mas segundo 

consta dos autos não efetuou qualquer tipo pagamento das faturas de 

cartão de crédito, dando azo ao superendividamento. Sendo assim, o valor 

remanescente se soma à parcela do mês seguinte, e, sobre esse 

montante maior, incidem os encargos financeiros, fazendo com que, 

mantido o mesmo procedimento em cada mês, a dívida evolua em 

progressão praticamente geométrica, e em pouco tempo, o processo já 

carcomeu a renda mensal do infeliz Devedor. A propósito: REVISIONAL 

Cartão de crédito Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Juros 

Ausência de limitação legal Imputação ao pagamento Anatocismo 

inexistente Pagamento mínimo de fatura Refinanciamento do saldo. I - A 

relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor e o contrato firmado, de adesão. II - As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios cobrados não sofrem as limitações da Lei de 

Usura. O artigo 192, § 3º, da CF, quando em vigor não era autoaplicável 

(Súmula 648 do STF). A questão está superada após a edição da Súmula 

Vinculante nº 7 do STF e Súmula nº 382 do STJ. III - Os juros cobrados 

mensalmente sobre o saldo financiado da fatura de cartão de crédito 

implicam em novo débito, descaracterizando capitalização. Recurso não 

provido. (TJ-SP - Apelação: APL 00182847720118260032 SP, 22ª Câmara 

de Direito Privado, Julgamento: 21/02/2013, Publicação: 22/02/2013). Nesta 

trilha, não há como questionar o contrato avençado sendo que o mesmo 

possui todos os requisitos legais, não estando afeto a nulidade, tampouco 

excesso na cobrança. O Banco Autor comprovou documentalmente não 

apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem 

válida e lícita, mas também a certeza do “quantum” financeiro devido, e 

bem assim, com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, 

neste caso porque não sujeito a qualquer termo, prazo ou condição, 

devendo a Requerida, portanto, satisfazer o débito. Nesta toada, a 

pretensão do Autor, portanto, está firmemente amparada pelas normas e 

princípios da legislação civil e comercial de regência da matéria, sendo de 

rigor a procedência do pedido. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, acolho as razões e fundamentos contidos na 

peça inicial (4675442 - fls. 01/04), para JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo Banco Autor, e, em consequência, CONDENAR a 

Requerida CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA ao pagamento no valor de 

R$ 143.069,89 (cento e quarenta e três mil sessenta e nove reais e oitenta 

e nove centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 

1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e por consequência, 

resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENO, ainda, a Requerida CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA ao 

pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo 

em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Tendo em vista 

que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, 

deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de 

sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito 

conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC 

(referendado pelo artigo 523, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-19 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO

Processo Número: 1016675-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016675-22.2017.8.11.0041. EXCIPIENTE: MT- BORRACHAS E 

PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP EXCEPTO: ITAU UNIBANCO S/A 

Despacho Vistos etc. I – Observo que a ação foi registrada como 

“Exceção de Impedimento”, quando se trata de embargos à execução. 

Assim, proceda a Secretaria às retificações devidas, no tipo da ação, 

devendo passar a constar “Embargos à Execução”. II – Compulsando os 

autos verifico que a parte autora pleiteou o aditamento da petição inicial 

junto ao ID 9460645, diante disso, para que seja analisado o pedido de 

suspensão da ação de execução apensa sob n. 1007165-82.2017, em 

virtude da caução ofertada para penhora e garantia do Juízo, intime-se o 

embargante para que apresente a matrícula atualizada do imóvel indicado, 

no prazo de 10 (dez) dia, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011368-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ELIAS DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011368-87.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 12 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023348-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023348-65.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante das 

manifestações das partes, tenho que independente do nome de quem se 

encontra o bem, deve ser efetuada a baixa do gravame de restrição 

financeira (em nome da aqui requerida Eli Rocha) existente junto ao 

veículo. Demais discussões não cabem nesta demanda. Posto isso, 

determino a expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda à baixa 

do Gravame, decorrente de alienação fiduciária/restrição financeira, junto 

ao bem objeto da presente ação inserido pelo requerente, visto que houve 

quitação do contrato em face à Eli Rocha. Após, diante da certidão de 

trânsito em julgado da sentença junto ao ID 13508871, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se novamente os autos, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 12 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466790 Nr: 33884-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS DA SILVA & SILVA LTDA - ME, 

VERONILDES RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

quanto ao contido na petição da parte autora de fls 113 na qual requer a 

complementação do pagamento haja vista que o valor adimplido refere-se 

a 30% do valor devido e não do valor devido somados as custas 

processuais e honorários advocatícios, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448107 Nr: 21722-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAÇA SOUZA & ARRUDA LTDA - ME, 

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, VERA LUCIA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016004-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016004-96.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino ao requerente que se manifeste 

acerca do extrato constante de ID 11021738, pág. 1, junto ao qual consta 

um lançamento de crédito do mesmo valor pretendido em sua inicial de R$ 

7.836,53, em 17/11/2016, e um lançamento de operações vencidas no 

valor de R$ 3.500,00, em 18/11/2016, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023212-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023212-68.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 

de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007165-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

AUR TONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007165-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP, 

AUR TONELLI Decisão interlocutória Vistos etc. I – Diante do extrato 

constantes nestes autos, anexo, oficie-se à Conta Única do Poder 

Judiciário, para vincular a estes autos, os numerários bloqueados e 
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transferidos, via Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos valores junto ao ID 

8749320, no prazo de 02 (dois) dias. II – Intime-se o exequente para 

manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema Renajud junto ao ID 

10712366, informando o seu interesse nos veículos relacionados, em 05 

(cinco) dias. III – Após, aguarde-se na Secretaria o cumprimento da 

decisão proferida nos autos apensos dos Embargos à Execução de n. 

1016675-22.2017.8.11.0041. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003324-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALONCO DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003324-45.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – 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. 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. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 12 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022141-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022141-94.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória 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, 12 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: 1023123-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ZUCK 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. 

1023123-11.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Consoante 

pleito do requerente de ID 12748456, remetam-se os autos para a Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, para a realização dos 

trâmites constantes dos artigos 610 à 612 da 4ª Edição da CNGC do Foro 

Judicial, e, após, conforme certidão de trânsito em julgado junto ao ID 

13538766, seja realizada a baixa na distribuição e arquivamento dos 

presentes autos, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 12 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018469-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018469-78.2017.8.11.0041. AUTOR: JOAO BOSCO RODRIGUES 

MOREIRA RÉU: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. João Bosco Rodrigues Moreira devidamente qualificada e 

representada por seu advogado, ajuizou Medida Cautelar de Exibição de 

Documento em desfavor de SICREDI – Cooperativa de Crédito Rural 

devidamente qualificado nos autos, expondo e requerendo o seguinte. 

Aduz que é consumidor da instituição financeira requerida, tendo 

celebrado operações de crédito consignado na folha de pagamento, 

conforme comprova o holerite acostado à exordial. Todavia, a instituição 

financeira requerida deixou de fornecer cópia do contrato firmado entre as 

partes. Que tendo surgido dúvidas acerca da regularidade dos encargos 

contratuais, se fez imprescindível o acesso à cópia do referido contrato. 

Pede os benefícios da justiça gratuita. Entendendo presentes os 

requisitos, pede a concessão de liminar para determinar à instituição 

financeira requerida que exiba no prazo de resposta cópia de todos os 

contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais de todo o período contratado), pedindo ao final, seja a 

ação julgada procedente, cominando-se ao requerido as penalidades da 

sucumbência. Deu a causa o valor de 1.000,00 (mil reais). Juntou à 

exordial documentos. Pela decisão proferida no Id 8296609, deferiu o 

Juízo os benefícios da justiça gratuita, bem como, foi deferida a liminar 

para que a parte requerida apresente no prazo de resposta cópia de 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho 

e/ou extratos mensais de todo o período contratado), determinando ainda 

a citação da instituição financeira requerida para os termos da ação. 

Devidamente citado, o requerido compareceu na petição de Id 9063302 

apresentando contestação e documentos. Conforme se observa a petição 

de Id 9063302 se trata de apenas uma lauda, que se intitula “contestação” 

todavia apenas pede a juntada de procuração e documentos. 

Acompanhando a referida petição a instituição financeira requerida 

acostou cópia de diversos documentos, dentre eles, instrumento de 

procuração, proposta de abertura de conta de depósitos e adesão a 

produtos e serviços – pessoa física, ata de decisão de aprovação de 

crédito consignado ao requerente, constando margem consignável, cópia 

da Cédula de Crédito Bancário de nº B52130440-5 (Desconto em Folha de 

Pagamento), especificamente Id 9063312, autorização para desconto, 

notificação do empregador. Acostou ainda cópia dos extratos da conta 

corrente do autor, de nº 15783-5, no período compreendido entre 
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dezembro/2013 a julho/2017, iniciando-se nos documentos de Id 9063336, 

9063343 e seguintes. Devidamente intimada a instituição financeira a 

encartar a contestação, uma vez que faltante apesar da petição que a 

indicava, conforme certidão de Id 10397703, o banco compareceu na 

petição de Id 10419319 fazendo juntada de cópia da contestação. Em sua 

defesa, petição de Id 10419377, alega que jamais se negou a fornecer os 

documentos ao autor, que a Cooperativa nunca foi procurada para 

fornecimento dos extratos e de cópia dos documentos. Em sua defesa 

argumentou preliminarmente a carência da ação por ausência de interesse 

de agir e impugnou a gratuidade da justiça. Adentrando ao mérito, alegou 

que o requerente não comprova a recusa ou demora por parte da 

Cooperativa no fornecimento de algum documento específico. Aduziu a 

existência de um custo para fornecimento de cópia dos documentos, pediu 

o afastamento de quaisquer condenações para a requerida. Pediu ao final 

seja a ação julgada improcedente e o autor condenado ao pagamento das 

verbas de sucumbência. Acerca da contestação a autora manifestou-se 

apresentando impugnação na petição de Id 10590973. Vieram-me os autos 

em conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui 

postas em debate não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem 

matéria exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento proposta por João 

Bosco Rodrigues Moreira ajuizou Medida Cautelar de Exibição de 

Documento em desfavor de SICREDI – Cooperativa de Crédito Rural 

objetivando a primeira obrigar o banco requerido a fornecer-lhe cópia de 

todos os contratos financeiros, findos ou não, bem como o respectivo 

demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou extratos mensais 

de todo o período contratado), firmados entre as partes. Devidamente 

citado, o requerido compareceu na petição de Id 10419377, apresentando 

contestação. Em sua defesa argumentou preliminarmente a carência da 

ação por falta de interesse processual e impugnou a gratuidade da justiça. 

Em sua defesa, alega o requerido, preliminarmente, a carência da ação, 

por falta de interesse processual, uma vez que poderia ter realizado o 

pedido administrativamente, estando todos os documentos à disposição da 

requerente junto à agência bancária, pedindo o acolhimento da preliminar e 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Inconsistente a preliminar. 

Com efeito, está consolidado na jurisprudência que não se exige prova de 

recusa de entrega do documento extrajudicialmente, principalmente 

quando se trata de relação de consumo, por ser direito do consumidor o 

acesso ao contrato e todas as informações relacionadas ao negócio 

jurídico celebrado. Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, 

por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a 

preliminar de carência de ação. Bem ainda, impugnou a gratuidade da 

justiça deferida em favor do requerente. Acerca da impugnação do banco 

aos benefícios da gratuidade concedidos, tenho que o questionamento 

deveria ter sido realizado no incidente apropriado. Ademais, compete 

sempre à parte contrária à beneficiada pela assistência judiciária gratuita a 

prova da suficiência de recursos para o custeio do processo, o que não 

aconteceu no caso, pois nada trouxe o banco em abono à sua pretensão. 

Assim, rejeito a impugnação arguida. Adentrando ao mérito, alegou não 

haver recusa por parte do banco em exibir os documentos. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo banco requerido, tenho que o 

pedido do requerente merece parcialmente prosperar, uma vez que o que 

objetiva aqui é a exibição dos documentos. Está consolidado na 

jurisprudência que não se exige prova de recusa de entrega do 

documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata de relação 

de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao contrato e todas 

as informações relacionadas ao negócio jurídico celebrado. Com o 

procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a busca 

de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto perante 

a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja em poder 

do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 do Código 

de Processo Civil, segundo o comentário do processualista Nelson Nery 

Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor futura ação 

“contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de conhecer teor de 

documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá valer-se deste 

procedimento preparatório para obter os dados que necessita e arma-se 

contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do 

autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e 

necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável à 

obtenção do desiderato que pretende.” (Código de processo Civil 

Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há 

entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da 

desnecessidade de prova do requerimento administrativo como requisito 

para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à 

justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Nos 

termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade de obter 

documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição 

financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A matéria já 

encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Assim, não pode ser objeto de 

recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, 

qualquer negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não 

procede. Com isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. 

Compulsando os autos observo que a instituição financeira requerida no 

prazo de defesa acostou cópia dos documentos solicitados na exordial, 

dentre eles a proposta de abertura de conta de depósitos e adesão a 

produtos e serviços – pessoa física, ata de decisão de aprovação de 

crédito consignado ao requerente, constando margem consignável, cópia 

da Cédula de Crédito Bancário de nº B52130440-5 (Desconto em Folha de 

Pagamento), especificamente Id 9063312, autorização para desconto, 

notificação do empregador, bem ainda, cópia dos extratos da conta 

corrente do autor, de nº 15783-5, no período compreendido entre 

dezembro/2013 a julho/2017, iniciando-se nos documentos de Id 9063336, 

9063343 e seguintes. No que tange ao pedido da instituição financeira 

requerida de pagamento de tarifa para fornecimento das cópias solicitas 

na exordial, tenho que não merece acolhimento. Com efeito, dentre os 

princípios consagrados na Lei Consumerista, encontra-se a necessidade 

de transparência, ou seja, o dever de prestar informações adequadas, 

claras e precisas acerca do produto ou serviço fornecido (artigo 6º, inciso 

III, 20, 31, 35 e 54, §5º). No caso dos autos, sendo incontroverso que o 

autor é correntista do banco réu, está caracterizada a relação de 

consumo e, por conseguinte, o dever do fornecedor de informar 

plenamente o consumidor acerca do serviço prestado. O direito à 

informação, uma das bases do sistema de proteção ao consumidor, não 
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deve ser constrangido pela exigência de taxas relativas aos custos 

administrativos de tal procedimento, sob pena de se fazer letra morta a 

garantia legal. Ademais, não se cuida aqui da segunda emissão de 

extratos bancários, mas da exibição judicial de documentos, no âmbito de 

ação cautelar, que, por sua natureza mandamental, não comporta 

condicionantes. A ordem emanada do juízo não se confunde com mero 

procedimento administrativo da instituição financeira. Neste sentido o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: CAUTELAR. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS DO CORRENTISTA E 

EXTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA. DESCABIMENTO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. A exibição judicial de documentos, em ação cautelar, não se 

confunde com a expedição de extratos bancários pela instituição 

financeira, sendo descabida a cobrança de qualquer tarifa. 2. O acesso 

do consumidor às informações relativas aos negócios jurídicos 

entabulados com o fornecedor encontra respaldo no Código 

Consumerista, conforme inteligência dos artigos 6º, inciso III, 20, 31, 35 e 

54, §5º. 3. Recurso especial provido. (REsp 356.198/MG, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 

26/02/2009) Ao final, não há como isentar o requerido da condenação ao 

pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que deu causa ao 

ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, 

portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido 

a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 

1. A ação cautelar de exibição de documento não se presta para o exame 

a respeito de eventual ilegalidade contida na contratação supostamente 

realizada entre o autor e a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal 

consumado por meio do conhecido call center, e tendo a ré exibido os 

documentos que possuía, não há motivo para cogitar a respeito de 

cumprimento parcial de sua obrigação. 2. Honorários advocatícios 

devidos, considerando a recusa da empresa de telefonia em exibi-los 

administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). DISPOSITIVO Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando-a satisfeita, 

diante da apresentação de cópia do contrato firmado entre as partes, 

extrato da conta corrente do autor no período compreendido entre 

dezembro/2013 a julho/2017 e demais documentos acostados nos autos, 

documento que alude o pedido contido na inicial. Condeno o banco 

Requerido no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 85 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se 

ao requerente os documentos apresentados pelo requerido, acostados 

aos autos, substituindo-os por fotocópia. Após, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013787-80.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Francisco Felipe do 

Carmo, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

de Revisão de Contrato e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, igualmente qualificado, com as 

alegações e fundamentos que seguem. Afirmou o requerente que firmou 

com o requerido um contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 

42.917,50, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.477,48, totalizando 

um saldo devedor de R$ 53.189,28. Aduziu haver no contrato a cobrança 

abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, 

capitalização mensal de juros, e assim, descaracterizada sua mora. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requereu a autorização para 

consignar em juízo o valor das parcelas que entende devido como 

incontroverso de R$ 742,56, e assim que o requerido excluísse e 

abstivesse de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a inversão do ônus da prova, bem como a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. No mérito pleiteou a procedência da 

ação, com a revisão das cláusulas de juros remuneratórios limitando-os à 

taxa média de mercado, excluir a capitalização mensal de juros, afastando 

os encargos moratórios por não estar em mora, bem como a condenação 

do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o 

valor de R$ 42.917,50 (quarenta e dois mil, novecentos e dezessete reais 

e cinquenta centavos). Em decisão inicial de ID 6808205, foram 

concedidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferida a antecipação de tutela por ausência dos 

requisitos e determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 

9447142), o requerido apresentou contestação e documentos, 

tempestivamente (certidão de ID 9447217). No mérito, refutou as 

alegações do requerente ao argumento de que as cláusulas e encargos 

são válidos, devidamente contratadas pelas partes e se encontram em 

patamares legais. Alegou que não ficou demonstrada a abusividade ou 

ilegalidade das cláusulas e encargos que pretende revisar. Pugnou ao 

final pela improcedência dos pedidos. Junto ao ID 9812511 o requerente 

apresentou Impugnação à Contestação, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, ambas as 

partes pleitearam o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação de 

revisão de contrato e pedido de tutela provisória de urgência promovida 

por Francisco Felipe do Carmo em face de Banco Bradesco S/A, na qual o 

requerente pleiteia a revisão de contrato, alegando que há cobrança 

indevida de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, 

capitalização de juros, descaracterizando sua mora. As questões aqui em 

discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. Passo à análise do mérito da presente ação. 

Do Mérito Dos Juros Remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, 

é cediço que mesmo depois do pronunciamento do egrégio Supremo 

Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser 

pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao 

ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da 

CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 
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juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, no contrato 

trazido pelo requerente ID 6783928, os juros remuneratórios incidentes 

sobre o contrato firmado pelas partes foram estipulados em 1,00% ao 

mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês 

da celebração do contrato (dezembro/2016) que são de 8,13% ao mês 

(www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se limitarem os juros 

remuneratórios do instrumento de confissão de dívida e outras avenças 

(crédito pessoal), e mantenho os juros remuneratórios contratados de 

1,00% ao mês (contrato n. 317014227). Da Capitalização dos Juros 

Estando hoje pacificada a capitalização dos juros nos termos da MP 

2170-36/2001, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança. Doutro 

lado, rebela-se o requerente também contra a forma de capitalização da 

dívida, sendo mais uma vez improcedente a sua argumentação, haja vista 

que, desde a vigência da MP 1.963-17/2000, não é mais vedada a 

capitalização mensal de juros, conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 

2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Ainda neste sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E 

DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 

permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas 

condições para a validação da capitalização em periodicidade inferior ao 

ano: que tenha sido contratada após março de 2000; que tenha havido 

expressa previsão dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na 

hipótese, que estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, 

ou seja, na vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros 

anual seria superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, 

segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a 

capitalização mensal, sendo desnecessária a explicitação textual do que 

já consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Logo, a taxa de juros anual contratada é superior ao 

duodécuplo da taxa mensal, nos três contratos firmados, por pressuposto 

está autorizada a capitalização dos juros. Destarte, aqui não merece 

revisão o contrato em debate de n. 317014227. Da Descaracterização da 

Mora Compulsando os autos, constato que o requerente não pretende e 

não pleiteou a revisão dos encargos incidentes quando da mora, e sim a 

descaracterização da mora. Conforme precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, o reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período 

da normalidade contratual, tais como capitalização de juros indevida, 

descaracteriza a mora do devedor. Isto porque a dificuldade do 

pagamento é a própria causa do inadimplemento. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA IRREGULAR DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica 

jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é 

descaracterizada tão somente quando o caráter abusivo decorrer da 

cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg 

no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 

julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez não constatada qualquer 

abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade 

contratual, assim como não demonstrado eventual ônus excessivo, 

desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte do agente 

financeiro, não há falar em descaracterização da mora. Da Repetição de 

Indébito Pretende o requerente a repetição de indébito ou compensação de 

valores em virtude da incidência de juros abusivos e capitalização mensal 

de juros, porém, como analisado anteriormente, não foi constatada a 

incidência da alegada abusividade de juros e de indevida capitalização 

mensal de juros pelo requerente, logo, não cabe aqui a repetição de 

indébito. Neste sentido temos a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. 

COBRANÇA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. 

NÃO-CARACTERIZAÇÃO. É pacífico o entendimento de que a ofensa à 

reputação, ao bom nome e conceito que a empresa goza na sociedade 

configura dano passível de ser tutelado pelo direito. Assim, é necessário 

que haja ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, para que seja 

considerada lesada em sua esfera extrapatrimonial. Caso dos autos em 

que não se verifica a ocorrência de lesão a bem jurídico da autora, uma 

vez que a mera cobrança indevida de valores relativos a serviço de 

telefonia, por si só, não constitui causa apta a justificar indenização por 

danos extrapatrimoniais, porquanto ausente ofensa à honra objetiva da 

pessoa jurídica. Precedentes da Câmara. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. A devolução prevista no artigo 42, parágrafo único, do 

CDC refere-se a "pagamento em excesso", do que aqui não se cuida. A 

apelante não comprovou o pagamento de nenhuma das faturas recebidas, 

não fazendo jus a repetição do indébito. NEGADO SEGUIMENTO À 

APELAÇÃO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DA 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Apelação Cível Nº 70050739903, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Julgado em 05/09/2012) (grifo nosso) DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos termos da 

fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno o 

requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser este beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (ID 6808205). 

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, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019498-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS HELENA ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019498-03.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Lais Helena Alcantara 

de Souza, devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente 

Ação Revisional de Contrato “Com Pedido de Tutela Provisória de 
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Urgência” em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

igualmente qualificado, com as alegações e fundamentos que seguem. 

Afirmou a requerente que firmou com o requerido uma cédula de crédito 

bancário de n. 4370492287, em 25/11/2014, no valor de R$ 34.262,17, a 

ser pago em 48 parcelas, porém que o requerido aplicou ao contrato uma 

taxa diferente da contratada. Assim, requereu a inversão do ônus da 

prova, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No 

mérito pleiteou a procedência da ação, com a anulação das cláusulas 

abusivas, limitando os juros na taxa contratada, pagando à requerente a 

quantia de R$ 583,68, bem como a condenação do requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 

15.583,68. Em decisão interlocutória (ID 3667667), foram concedidos à 

requerente os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova 

e determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 4831157), o 

requerido apresentou contestação e documentos, tempestivamente 

(certidão de ID 5077737). No mérito, refutou as alegações da requerente 

ao argumento de que as cláusulas e encargos são válidos, devidamente 

contratadas pelas partes e se encontram em patamares legais. Alegou 

que não ficou demonstrada a abusividade ou ilegalidade das cláusulas que 

pretende revisar, nem das tarifas cobradas. Pugnou ao final pela 

improcedência dos pedidos. A requerente apresentou Impugnação à 

Contestação, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando 

seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que 

ainda pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado 

da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação revisional de contrato “com pedido de tutela 

provisória de urgência” promovida por Lais Helena Alcantara de Souza em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qual a requerente 

pleiteia a revisão de contrato, alegando que o requerido aplicou taxa de 

juros diferente da contratada, pretendendo assim a repetição do indébito 

em dobro. As questões aqui em discussão não estão a exigir dilação 

probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

assim o julgamento do processo no estado em que se encontra, de 

conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I do CPC. Passo 

à análise do mérito da presente ação. Do Mérito Do custo efetivo total 

(CET) No tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de 

juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos 

pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de 

arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros 

praticados no contrato. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) 

nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas 

incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a 

ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos 

termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do 

TJDFT. Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao 

mês de 2,48% e ao ano de 34,14%. Neste sentido, a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA 

PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. 

INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO 

EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA 

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE 

E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE 

CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. 

NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO 

NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição 

inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o 

alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede 

de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência 

da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, 

inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição 

financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades 

bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o 

instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC. 

3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo 

Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa 

física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento 

mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no 

contrato. 4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do 

que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na 

avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais 

valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução 

BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não 

houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual 

análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o 

recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que 

fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total 

(CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais 

cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo 

legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de 

ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. 

Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso 

conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito 

negado provimento. Sentença mantida. (Acórdão n.564254, 

20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 

1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 

10/02/2012. Pág.: 61) Assim, não há como acolher o pleito da requerente 

no que tange à utilização do CET no cálculo do contrato firmado entre as 

partes e consequente divergência dos juros aplicados ao contrato. Da 

repetição de indébito ou compensação Pretende a requerente a repetição 

de indébito ou compensação de valores em virtude da incidência de juros 

abusivos e capitalização mensal de juros, porém, como analisado 

anteriormente, não foi constatada a incidência da alegada abusividade de 

juros e de indevida capitalização mensal de juros pela requerente, logo, 

não cabe aqui a repetição de indébito. Neste sentido temos a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. É 

pacífico o entendimento de que a ofensa à reputação, ao bom nome e 

conceito que a empresa goza na sociedade configura dano passível de 

ser tutelado pelo direito. Assim, é necessário que haja ofensa à honra 

objetiva da pessoa jurídica, para que seja considerada lesada em sua 

esfera extrapatrimonial. Caso dos autos em que não se verifica a 

ocorrência de lesão a bem jurídico da autora, uma vez que a mera 

cobrança indevida de valores relativos a serviço de telefonia, por si só, 

não constitui causa apta a justificar indenização por danos 

extrapatrimoniais, porquanto ausente ofensa à honra objetiva da pessoa 

jurídica. Precedentes da Câmara. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. A devolução prevista no artigo 42, parágrafo único, do 

CDC refere-se a "pagamento em excesso", do que aqui não se cuida. A 

apelante não comprovou o pagamento de nenhuma das faturas recebidas, 

não fazendo jus a repetição do indébito. NEGADO SEGUIMENTO À 

APELAÇÃO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DA 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (Apelação Cível Nº 70050739903, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Julgado em 05/09/2012) (grifo nosso) Dos danos morais No que tange à 

pretensão da requerente em ser ressarcido por perdas e danos, 

totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral 

deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na 

medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na 

dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade 

humana. Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da 

exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança 

e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, por ainda 

não se atentar ao dia do crédito de seus proventos, não se caracteriza 

dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do 

dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, 

humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o 

que não ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos 

pela parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o 

dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser 

compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos 

configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de 

indenização. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afasto os 
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pedidos da requerente nos termos da fundamentação acima expendida, e, 

de consequência, condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 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, 11 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1013871-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA CRISTINA ALVES MUTRAN (AUTOR)

ALBERTO HABIB MUTRAN FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013871-81.2017.8.11.0041. AUTOR: ALBERTO HABIB MUTRAN FILHO, 

TERESA CRISTINA ALVES MUTRAN RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Alberto Habib Mutran Filho ajuizou Medida Cautelar 

de Exibição de Documento em desfavor de Banco Bradesco S/A 

devidamente qualificados nos autos, expondo e requerendo o seguinte. 

Aduz que recebeu no dia 26/01/2017, em nome de sua mãe, Sra. Maria 

José Alves Mutran, inscrita no CPF sob nº 095.367.873-34, portadora do 

RG nº 212734 SSP/MA, uma notificação do Serasa, fazendo uma 

cobrança de um suposto débito junto ao banco requerido, no valor de R$ 

657,16. Alega que a mãe do autor veio a óbito em 19/11/2016, nesta 

cidade de Cuiabá, conforme comprova a certidão de óbito anexada à 

exordial. Que apesar de seus esforços não encontrou cópia de nenhum 

documento que pudesse esclarecer o fato gerador da suposta dívida. 

Razão pela qual, solicitou administrativamente, através da notificação 

datada de 10/03/2017, a cópia completa do contrato, extrato ou da apólice 

do fato que gerou a suposta dívida, que pudesse tomar conhecimento dos 

fatos e tomar as medidas cabíveis. Que até o ajuizamento da presente 

ação, o banco requerido não havia apresentado resposta à notificação ou 

cópia dos documentos solicitados. Diante da negativa em fornecer os 

documentos solicitados, o autor não encontrou alternativa, senão ajuizar a 

presente ação. Pede liminarmente para que a parte requerida apresente no 

prazo de resposta cópia completa do contrato, extrato ou da apólice do 

fato que gerou a dívida no valor de R$ 657,16 junto ao banco e negativou 

o nome da falecida, Sra. Maria José Alves Mutran, junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Pede os benefícios da justiça gratuita. Pede que ao 

final seja a ação julgada procedente, cominando-se ao requerido as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de 5.657,16 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos). Juntou à 

exordial documentos. Pela decisão proferida no Id 6806133 determinou o 

Juízo que o requerente tomasse as providências necessárias para 

regularizar o polo ativo da demanda, comprovando ser inventariante ou 

único sucessor da Sra. Maria José Alves Mutran. Devidamente intimado 

compareceu o requerente na petição de Id 7315391, emendando a inicial, 

informando que é herdeiro da de cujus juntamente com sua irmã, Teresa 

Cristina Alves Mutran. Informa que são os únicos herdeiros da Sra. Maria 

José Alves Mutran, pedindo a inclusão de sua irmã no polo ativo da 

demanda, fazendo juntada da documentação necessária. Pela decisão 

proferida no Id 79385609, deferiu o Juízo a emenda a inicial, determinando 

a retificação do polo ativo da demanda, incluindo a Sra, Tereza Cristina 

Alves Mutran, deferindo os benefícios da justiça gratuita, indeferindo a 

liminar, por não entender presentes os requisitos necessários, dentre eles 

a verossimilhança nas alegações do autores, determinando ainda a 

citação do banco requerido para os termos da ação. Devidamente citado, 

o requerido compareceu na petição de Id 9339123 apresentando 

manifestação. Em seus argumentos aduz que não pretende contestar a 

demanda, que já está providenciando a documentação postulada na 

exordial, pedindo a dilação do prazo para a apresentação dos mesmos, 

sem a fixação da ônus de sucumbência. Intimados os requerentes a 

manifestarem acerca da petição do banco, os mesmos compareceram na 

petição de Id 10332704. Pela decisão de Id 12091871 deferiu o Juízo a 

dilação de prazo, concedendo 05 (cinco) dias ao banco para providenciar 

a documentação questionada na exordial. Decorreu o prazo concedido 

pelo Juízo, não tendo o banco apresentado os documentos questionados 

pelos requerentes. Na petição de Id 12728808 pediram os requerentes a 

expedição de busca e apreensão dos documentos questionados na 

exordial, sob pena de desobediência. Vieram-me os autos em conclusão. 

É o relatório. Fundamento e decido. As questões aqui postas em debate 

não estão a exigir dilação probatória, já que envolvem matéria 

exclusivamente de direito, justificando o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Cuida-se de ação 

cautelar de exibição de documento proposta por Alberto Habib Mutran 

Filho ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em desfavor de 

Banco Bradesco S/A objetivando a primeira obrigar o banco requerido a 

fornecer-lhe cópia de todos os contratos financeiros, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais de todo o período contratado), firmados entre as partes. 

Devidamente citado, o requerido compareceu na petição de Id 9339123 

apresentando manifestação. Em seus argumentos aduz que não pretende 

contestar a demanda, que já está providenciando a documentação 

postulada na exordial, pedindo a dilação do prazo para a apresentação 

dos mesmos, sem a fixação da ônus de sucumbência. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo banco requerido, tenho que o 

pedido da requerente merece prosperar, uma vez que o que objetiva aqui 

é a exibição dos documentos. Bem ainda, verifico que o banco se 

comprometeu a exibir os referidos documentos e não o fez. Está 

consolidado na jurisprudência que não se exige prova de recusa de 

entrega do documento extrajudicialmente, principalmente quando se trata 

de relação de consumo, por ser direito do consumidor o acesso ao 

contrato e todas as informações relacionadas ao negócio jurídico 

celebrado. No caso dos autos o negócio jurídico se refere à Sra. Maria 

José Alves Mutran, objetivando seus herdeiros a exibição de cópia 

completa do contrato, extrato ou da apólice do fato que gerou a dívida no 

valor de R$ 657,16 (seiscentos e cinquenta sete reais e dezesseis 

centavos) junto ao banco requerido e que terminou por ocasionar a 

negativação do nome da falecida junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Com o procedimento de exibição de documento objetiva a parte autora a 

busca de elementos que possibilitem alcançar prova que pode ser tanto 

perante a própria parte requerida, como diante de um terceiro que esteja 

em poder do documento. A ação cautelar de exibição, prevista no art. 844 

do Código de Processo Civil, segundo o comentário do processualista 

Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo qual o interessado em propor 

futura ação “contra outrem e necessitar, para instruir o pedido, de 

conhecer teor de documento ou coisa a que não tenha acesso, poderá 

valer-se deste procedimento preparatório para obter os dados que 

necessita e arma-se contra o futuro e eventual adversário judicial que 

tiver. O interesse do autor na obtenção da sentença cautelar há de ser a 

urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e 

indispensável à obtenção do desiderato que pretende.” (Código de 

processo Civil Comentado, 10ª edição, editora Revista dos Tribunais, 

página 1135). Há entendimento majoritário na doutrina e jurisprudência 

acerca da desnecessidade de prova do requerimento administrativo como 

requisito para a ação, considerando os direitos constitucionais de ação e 

acesso à justiça, previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição 

Federal. Nos termos do art. 844, II, do CPC, aquele que tem necessidade 

de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de 

instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. A 

matéria já encontra pacificada no Superior Tribunal de justiça, vejamos: 

"RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO 

DOS DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, 

por conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 
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objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP . 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. O dever de informação e, por conseguinte, o 

de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei, 

de integração contratual compulsória. Assim, não pode ser objeto de 

recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, 

qualquer negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não 

procede. Com isso, tenho que o pedido dos autores deve prosperar. 

Entretanto, vejo que a decisão liminar para exibição dos documentos foi 

indeferida, Id 7938609, todavia, conforme os argumentos do banco na 

petição manejada na fase de defesa, que não intitulou como contestação, 

acabou por reconhecer o pedido dos autores, ensejando a procedência 

da ação. 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”, diante da manifestação constante 

na petição de Id 9339123, observo o reconhecimento do pedido no qual se 

baseia o pleito dos autores, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade. Importante esclarecer deve 

apresentar os documentos, sob pena de incorrer na consequência 

processual disciplinada no art. 400 do CPC. Assim, entendo que em não 

apresentando o banco os documentos no prazo determinado nesta 

sentença, devem ser admitidos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente, consoante dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Considerando-se que o objetivo da ação cautelar de exibição é o de 

permitir que o autor conheça o documento pretendido para, em seguida, 

poder formular seu pedido em posterior ação principal, a admissão de 

veracidade deverá se dar na ação principal, como consequência pela não 

exibição dos documentos pretendidos. Ao final, não há como isentar o 

requerido da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma 

vez que deu causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da 

causalidade e da sucumbência, portanto, devendo responder pelas 

despesas decorrentes. Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. SUCUMBÊNCIA. 1. A ação cautelar de exibição 

de documento não se presta para o exame a respeito de eventual 

ilegalidade contida na contratação supostamente realizada entre o autor e 

a Brasil Telecom. Tratando-se de contrato verbal consumado por meio do 

conhecido call center, e tendo a ré exibido os documentos que possuía, 

não há motivo para cogitar a respeito de cumprimento parcial de sua 

obrigação. 2. Honorários advocatícios devidos, considerando a recusa da 

empresa de telefonia em exibi-los administrativamente. APELOS 

IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70025834698, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 

10/02/2009). DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e de consequência, determino que a parte requerida exiba, 

em 30 (trinta) dias, cópia completa do contrato, extrato ou da apólice do 

fato que gerou a dívida no valor de R$ 657,16 (seiscentos e cinquenta 

sete reais e dezesseis centavos) junto ao banco requerido e que terminou 

por ocasionar a negativação do nome da falecida junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sob as penas do artigo 400, inciso I, do CPC (que 

serão aplicadas na ação principal). Condeno o banco Requerido no 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à 

causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 20 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em sendo apresentados os 

documentos, disponibilize-se aos requerentes, substituindo-os por 

fotocópia. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 12 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023584-17.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Anny Vitória Silva e 

Souza, representada por seu tutor Iosmar Martins de Souza, devidamente 

qualificada e representada, por seu advogado, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de 

Indébito com Pedido Liminar em face de Banco Semear S/A, igualmente 

qualificado e representado, expondo e requerendo o que segue. Alegou a 

requerente que há descontos indevidos em sua pensão que recebe por 

morte de genitor, descontos estes que desconhece, ocorrendo desde 

outubro/2010, referente à empréstimo consignado. Ao seu tutor buscar 

informações junto ao requerido, lhe foram negadas, apenas informando 

que se tratava de um empréstimo consignado, argumentando ser 

totalmente nulo tal contrato. Que após o falecimento de seu genitor Sr. 

Ivair, o seu tutor solicitou junto à Secretaria de Gestão do Estado de Mato 

Grosso que cessassem os descontos da pensão da menor e restituísse o 

valor cobrado indevidamente. Que enviou notificação do requerido para 

que apresentasse cópia do contrato, e não obteve resposta. Assim, 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, que o requerido apresente os contratos, a liminar para 

suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados e a citação 

do requerido. No mérito, pleiteou a procedência total da ação, sejam 

declarados nulos os supostos contratos de empréstimos que originaram 

os débitos em sua pensão, a condenação do requerido à restituição em 

dobro do valor debitado referente aos contratos de empréstimo, a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 

e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestou pelos meios de prova em direito 

admitidos, deu ao pedido o valor de R$ 16.377,71 (dezesseis mil, trezentos 

e setenta e sete reais e setenta e um centavos). Em decisão de ID 

4516652 foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova, deferido da requerente para que o requerido apresente 

cópia dos contratos firmados entre as partes, se reservando o juízo para 

apreciar a antecipação de tutela após resposta do requerido, bem como 

determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 5018471), o 

Banco requerido apresentou contestação e documentos, tempestivamente 
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(certidão de ID 10136348). Arguiu em sede de preliminar a ilegitimidade 

passiva, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a falta 

de interesse de agir, ausência de resistência da entrega de documentos, 

pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. Em sede de 

prejudicial de mérito, arguiu a prescrição, pleiteando a improcedência 

liminar do pedido. No mérito, argumentou que a requerente não possui 

direito à indenização pretendida, posto que o contrato foi realizado pelo Sr. 

Ivair Martins de Souza, em 14/09/2010, com n. 3163064, no valor de R$ 

1.654,61, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 45,55, inexistindo ato 

ilícito ou prova do dano, não cabendo a devolução do valor devido, não 

havendo provas de qualquer dano à requerente, pleiteando a 

improcedência da ação e condenação da requerente ao pagamento da 

sucumbência. Devidamente intimada, a requerente apresentou Impugnação 

à Contestação junto ao ID 10356875, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, a requerente 

pleiteou o julgamento antecipado da lide e o requerido pleiteou fossem 

oficiados órgãos comprovando a contratação e recebimento do valor pelo 

Sr. Ivair. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Tem por objeto a presente demanda, a declaração de nulidade c/c 

repetição de indébito com pedido liminar, realizando o requerido descontos 

em sua folha de pagamento, de contrato que desconhece, devendo o 

Banco requerido ser responsabilizado a indenizar-lhe pelos danos morais 

que diz haver sofrido em decorrência do ilícito, bem como restituir o valor 

cobrado de forma indevida em dobro. Incide neste caso a regra inserta no 

inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o 

julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. Antes de adentrar ao mérito da ação, analiso as preliminares 

arguidas. Das preliminares - Da ilegitimidade passiva Alega o Banco 

requerido que é parte passiva ilegítima para responder a demanda. 

Todavia, não merecem guarida suas alegações. No caso dos autos, o 

requerido comprovou a contratação realizada entre as partes requerido e 

Ivair, e que os descontos continuam sendo realizados na pensão da 

requerente, que recebe por morte do mencionado Sr. Ivair. Dessa forma, o 

Banco requerido é parte legitima para figurar no polo passivo da ação. 

Assim, rejeito a preliminar. - Da impugnação ao deferimento da justiça 

gratuita Insurge-se o requerido, em sede de preliminar, contra decisão que 

deferiu os benefícios da justiça gratuita. Sem razão o requerido. Não tem o 

alcance pretendido pelo requerido, qual seja, a revogação da decisão, 

pois a requerente preenche os requisitos para a concessão do benefício, 

conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, a 

preliminar. - Da falta de interesse de agir O requerido contrapõe aos 

argumentos da requerente, alegando preliminar de carência de ação por 

falta de interesse de agir. Quanto à falta de interesse processual, 

inteiramente descabida a arguição do requerido de extinção do processo 

com base no artigo 485, VI do CPC, isso porque o interesse de agir 

evidencia-se na medida em que a parte se vê diante da necessidade de 

recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu 

pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual 

adequado, não havendo assim porque falar em falta de interesse 

processual. REJEITO, pois, a preliminar. Da prejudicial de mérito -Da 

prescrição da pretensão A presente ação pretende a declaração de 

nulidade de contratos que a requerente considera nulo, por isso, a 

pretensão é de natureza contratual, motivo pelo qual, atualmente, a 

prescrição ocorre em dez anos, consoante art. 205, do CCB/2002. Neste 

sentido a jurisprudência: REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO 

BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TARIFAS: SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA; 

INCLUSÃO DE GRAVAME E REGISTRO DO CONTRATO. I – A pretensão de 

revisão de cláusulas contratuais e devolução dos respectivos valores 

pagos prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de 

mérito rejeitada. II – A remuneração da instituição financeira advém do 

pagamento dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de 

modo que é abusiva a cobrança das tarifas de serviços de 

concessionária; de inclusão de gravame e de registro do contrato, 

consoante o art. 51, inc. IV, do CDC. III – Apelação desprovida. (Acórdão 

n.822698, 20140110330785APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: 117, 

6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 

07/10/2014. Pág.: 250) (grifo nosso) APELAÇÃO. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

A TÍTULO DE VRG. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CC/2002. 

INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Ainda que fosse aplicado o 

prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, este se iniciaria com a 

reintegração do veículo nas mãos do proprietário e não de sua entrega à 

arrendatária. No entanto, não é esse o prazo a ser aplicado, pois não se 

trata de ação que visa reparação decorrente de responsabilidade 

extracontratual. A autora pretende, em razão da resilição do contrato, a 

devolução das quantias pagas a título de VRG. Deve, portanto, ser 

aplicado o prazo geral contido no art. 205 do Código Civil. (TJSP – 31ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão nº 

1056163-86.2014.8.26.0100 (DIGITAL), Voto nº 19.826, Relator 

Desembargador ADILSON DE ARAUJO, Julgado em 18/08/2015) (grifo 

nosso) “Arrendamento mercantil. Ação ordinária de resilição de contrato 

de arrendamento mercantil mediante a devolução do bem arrendado e 

restituição das quantias pagas c/c antecipação de tutela. Procedência 

parcial da ação para declarar a resilição do contrato, nulidade da cláusula 

contratual que estipulou a perda do VRG e a inexigibilidade das parcelas 

vencidas após a devolução do bem. Prescrição afastada. Prazo decenal 

do art. 205 do Código Civil e não trienal do art. 206, § 3º, do Código Civil. 

R e c u r s o  a p e n a s  d o  r é u . . . ”  ( T J S P ,  A p e l a ç ã o  n º 

4000158-46.2013.8.26.0223 Relator Desembargador Kioitsi Chicuta 

Julgado em 30/07/2015). (grifo nosso) No caso concreto a prescrição é de 

dez anos. Portanto, REJEITO a prejudicial de mérito. Passo à análise do 

mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado junto à decisão de ID 4516652, tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Adentrando ao mérito da presente ação, 

alegou a requerente que desconhece a contratação que originou 

descontos em sua folha de pensão por morte, cabendo a restituição do 

pagamento a maior em dobro, incorrendo em danos morais. O requerido 

afirmou e trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação de 

empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento realizado com o 

Sr. Ivair Martins da Silva, em 14/09/2010, cédula de crédito bancário de n. 

3163484, no valor de R$ 1.654,61 a ser pago em 72 parcelas mensais de 

R$ 45,55. Devidamente assinado pelo Sr. Ivair Martins da Silva o referido 

contrato, e regularmente descontados de sua folha de pagamento até sua 

morte. Ocorre que, o débito foi contraído pelo falecido, e não por sua 

beneficiária da pensão por morte. Assim, existente e legal o contrato 

firmado entre o requerido e o Sr. Ivair Martins da Silva, mas INEXISTENTE o 

débito em relação à beneficiária da pensão, visto que o devedor é Ivair e 

não Anny, devendo o requerido buscar a cobrança de seu crédito junto ao 

Espólio ou Inventário do mesmo, e não da pensão por morte de Anny. 

Diante das alegações da requerente, consoante tópicos acima, verifica-se 

que o requerido não trouxe provas suficientes para desconstituir o direito 

da requerente, consoante dispõe o art. 373, II do CPC. Da repetição de 

indébito Os bancos, como prestadores de serviços, possuem 

responsabilidade profissional e são regidos pelas regras do Código de 

Defesa do Consumidor que consagram a objetividade relativa, ou seja, 

sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são disponibilizados pelo banco 

aos seus clientes, inclusive pelo fato de que tal via lhe proporciona 

enorme redução de custos e por consequência um aumento em seus 

lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem boa-fé, sejam 

lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem 

dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do Banco réu em reparar os 

prejuízos sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM 

SEM PREVISÃO EM CONTRATO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da comissão de corretagem pelo 

promitente comprador, não prescinde de previsão expressa no contrato, 

sob pena de ofensa ao seu direito de informação. 2. Inviável a tese de 

violação do princípio da boa-fé contratual, se a responsabilidade imputada 

à parte não constou do contrato de promessa de compra e venda. 3. Para 

que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação 

de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a 
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saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano 

justificável. 4. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo da autora 

desprovido. (Acórdão n.799904, 20120110568344APC, Relator: 

ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, 

Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 122) (grifo nosso) “REVISIONAL. 

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. 

PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE 

ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A 

CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, 

POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003) (grifo nosso) Logo, cabe a 

devolução do valor indevidamente pago e descontado da pensão por 

morte da requerente, na forma simples, a partir de 09/07/2015 (fato: morte 

do contratante), dos valores descontados em sua pensão por morte, 

referente ao contrato n. 3163484, até a presente data, se houver, que 

deverá ser apurado pelo contador deste juízo, devendo ainda ser corrigido 

até a data de sua restituição. Dos danos morais Assim, diante das 

alegações da requerente, não se caracterizou o dano moral, posto que, 

para ocorrência do dano moral é necessária a violação dos direitos da 

personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão 

sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a 

própria dignidade humana. Não se constatou, a partir da narração dos 

fatos constante da inicial, qualquer mácula à reputação da parte 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Dessa forma não merece guarida o pedido da 

requerente em ser compensada em indenização a título de dano moral, por 

falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento 

de um dever de indenização. DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, e, de consequência, declaro a 

inexigibilidade de débito junto à requerente, a partir de 09/07/2015 

(falecimento do contratante), referente ao contrato n. 3163484, ID 

10910992, e determino a imediata exclusão dos descontos na folha de 

pensão por morte da requerente efetuados pelo Banco requerido. 

Determino a restituição, na forma simples, dos valores descontados na 

pensão por morte da requerente, de 09/07/2015 até os dias atuais, 

referente ao contrato n. 3163484, valor este que deverá ser apurado pelo 

contador deste juízo (comprovando a requerente nos autos quando iniciou 

a pensão por morte do Sr. Ivair, com os mencionados descontos, até os 

dias atuais), após o trânsito em julgado, valor a ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da 

citação. Deverá o Banco requerido providenciar a cobrança de seu crédito 

na forma correta, junto ao Espólio/Inventário do Sr. Ivair Martins de Souza. 

Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado 

na presente ação. Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão 

contida no caput do artigo 86 do CPC. Custas processuais, “pro rata’. 

Ressalto que o pagamento pela requerente ficará suspenso por ser este 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 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, 12 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005752-97.2018.8.11.0041

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 GOMES PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005752-97.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Guilherme Gomes Pereira Neto, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 13612958. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 12 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: 1005761-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005761-59.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Max Luis de Arruda, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 13270862. 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. 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, 12 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: 1034429-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA JUVENAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034429-74.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Maria Benedita Juvenal de Almeida, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 11278945. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 12 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 Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 2933-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DA COSTA PEREIRA - 

OAB:PROMOTOR, EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - OAB:PROMOTOR 

DE JUS, NELSON MAIA TIMO - OAB:4358/MT, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DANNY TAVARES DOS 

SANTOS - OAB:9953, ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - 

OAB:6798/MT, AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - OAB:8.998-E, 

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:3.675/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PAULO 

ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 (...) É o relato do necessário, decido.a)- Considerando que as obrigações 

foram cumpridas, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo 

Civil, extingo o presente feito;b)- Após certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação para que sejam apuradas 

as custas processuais e sua efetiva cobrança, conforme disciplina no 

Capítulo II, seção 33, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas na 

presente sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1309341 Nr: 10703-54.2018.811.0041

 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: NAOR DE MELO FRANCO, EDNA PORTO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:OAB/DF 42.516, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, GUSTAVO 

LISBOA FERNANDES - OAB:41233, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT

 Destarte, diante do exposto, decido:a)- Recebo a emenda da inicial. 

Procedam-se as retificações necessárias no cadastro e distribuição no 

tocante ao polo passivo e ao valor da causa.b)- Indefiro a pretensão 

liminar pleiteada, contudo o imóvel aqui discutido não integrará eventual ato 

executório, até o deslinde da presente.c)- Citem-se e intimem-se os 

Embargados Ministério Público Estadual, pessoalmente, Lidio Moreira dos 

Santos, 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, intimem-se os embargantes 

para, querendo, impugná-las.e) – Traslade-se cópia desta decisão para a 

ação principal nº 2397-67.2016.811.0041, Id. 1081749.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 383674 Nr: 19911-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á 

MATERNIDADE E Á INFÂNCIA DE CUIABÁ, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

BOM JESUS LTDA, SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA, SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA 

CASA DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, EDSON ABREU XAVIER - 

PROCURADOR JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:4915, LUIZ 

ANTONIO ARAUJO JUNIOR (PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ADRIANA PEREIRA DA SILVA - OAB:9368/MT, ADRIANO 

CARRELO SILVA - OAB:6.602/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ALINE IZALDINO FERNANDES - OAB:17.108-A/MT, 

AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, ANA 

CATIUCIA LINS DE ALMEIDA - OAB:10126, ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10.126, ANA PAULA CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, BRUNO 

ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, ELAINE 

CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, FABIANA SONTAG 

CORRÊA DA COSTA - OAB:10.647, GABRIELA SOARES POMMOT 

MAIA - OAB:18.901/O, GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.793/MT, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, 

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, JANAINA GOMES DA 

SILVA - OAB:10.384-B/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9976, JOAO BATISTA 

DA SILVA - OAB:5237/MT, JUNIO CESAR DE NORONHA- CURADOR - 

OAB:15.391-MT, JUNIOR CESAR DE NORONHA - OAB:MT/15.391, 

KLEYSSON HANDERSSIN ARANTES SOUZA DE CAMPOS - OAB:6551-A, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/MT, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT, VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

Por meio da manifestação de fl. 2591, o Ministério Público informou o 

integral cumprimento do comando judicial, postulando pelo arquivamento 

dos autos.
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É o relato do necessário. Decido.

a)- Considerando que as obrigações foram cumpridas, nos termos do art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito;

b)- Após certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central 

de Arrecadação para que sejam apuradas as custas processuais e sua 

efetiva cobrança a serem pagas pelos executados, conforme disciplina no 

Capítulo II, seção 33, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1051140 Nr: 46985-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS, SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, VIVALDO LOPES DIAS, RONILDO VICCARI, JULIO CESAR 

VIEIRA, ORGANIZAÇÃO RAZÃO SOCIAL OROS, EDMILSON SOARES 

SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, 

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, 

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, VALBER DA SILVA MELO - 

OAB:8927/MT, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 Ante o exposto:a)- Defiro o ingresso do Estado de Mato Grosso no polo 

ativo da lide. Procedam-se as alterações necessárias.b)- Determino que o 

Ministério Público, em seguida, o Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem acerca dos requerimentos de Ref. 126, 128 e 

131, bem como das diligências negativas para notificação do réu 

Organização Razão Social – OROS (Ref. 68).c)- Indefiro o requerimento 

do réu Ronildo Viccari de liberação do montante de R$ 2.052,75 (dois mil e 

cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos);d)- Indefiro a pretensão 

da Caixa Econômica Federal de habilitação de crédito hipotecário neste 

processo e de sua intimação de todos os atos processuais;e)- 

Considerando que o Ministério Público informou novos endereços para 

notificar o réu Edmilson Soares Sena (Ref. 112), expeça-se o 

necessário;f)- Reconheço o comparecimento espontâneo do réu Ronildo 

Viccari (Ref. 108), nos termos do §1º do art. 239 do CPC.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1121443 Nr: 19434-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS, MAURÍCIO SOUZA 

GUIMARÃES, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13594, EDMAR 

GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162/O, GLEICE VILALVA DE MAGALHÃES - OAB:21136/O, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN 

ROCHA - OAB:22.166, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO 

FILHO - OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Ante o exposto:a)- Defiro o ingresso do Estado de Mato Grosso no polo 

ativo da lide, razão pela qual deverá ser excluído do polo passivo. 

Procedam-se as alterações necessárias.b)- Não vislumbrando hipótese 

que possa levar à extinção do processo sem julgamento do mérito ou ao 

julgamento imediato da lide, julgo o processo saneado, eis que estão 

presentes todas as condições da ação, bem como os pressupostos de 

validade, existência e desenvolvimento da relação processual. Reconheço 

que as partes são legítimas e bem representadas. Assim, saneado o 

processo, fixo como ponto controvertido: “Se houve ou não prejuízo ao 

Estado de Mato Grosso no que se refere à contratação mediante licitação 

cujo tipo era “Menor Preço Global”, sem isenção de ICMS, da empresa Ster 

Engenharia Ltda. ao invés da empresa Consórcio Paviservice/Engeponte 

e, acaso eventualmente positivo, se a não contratação desta empresa 

configurou improbidade administrativa por partes dos réus.” c)- Determino 

que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta alguma 

prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais 

são e, também, justificando a pertinência das mesmas;d)- Após, 

retornem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036069-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036069-15.2017.8.11.0041 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, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar a 

contestação apresentada, bem como, apresentar contestação à 

reconvenção. CUIABÁ, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014279-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RIBEIRO DE MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014279-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANA RIBEIRO DE MELLO REQUERIDO: HAMILTON 

RIBEIRO DE MELLO Vistos etc. Ante a juntada de procuração, promova-se 

a inclusão de Iracema no polo ativo da presente ação. Após, vista ao 

douto Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Julho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1011706-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BLANK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011706-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCELO ANTONIO COSTA 

CARDOSO REQUERIDO: CLAIR BLANK Vistos etc. Diante do declino do 

douto juízo da 2º Vara de Família e Sucessões desta comarca, na qual 

tramitou a ação de separação judicial, intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para que no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a cópia da 

certidão de casamento atualizada, na qual conste a averbação da 

separação, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014411-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES OAB - MT22060/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1014411-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA 

E OLIVEIRA EXECUTADO: RICARDO CAMPOS CONTO Vistos etc. Intime-se 

o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos o título executivo em que foram fixados os 

alimentos definitivos, visto que a decisão interlocutória juntada do Id. 

13940052, não atinge a finalidade pretendida, pois o processo que 

majorou os alimentos já encontra-se sentenciado, portanto traga aos autos 

cópia da sentença, sob pena de indeferimento da exordial. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015792-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUISA GUERRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI (RÉU)

Outros Interessados:

J. P. G. C. (REPRESENTADO)

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: 

1015792-41.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA LUISA GUERRA MACHADO 

RÉU: ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão constante do Id. 13573913, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pois fora determinado no item "2", o documento de identificação da 

representante legal dos infantes, Ana Luisa Guerra Machado, sob pena de 

indeferimento da exordial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1007090-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIRIS MARIALOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007090-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: THAIRIS MARIALOUREIRO 

REQUERIDO: ADAO JACKSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste, 

quanto as respostas dos ofícios encaminhados - id. 13718016 e 

12635559, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1159042 Nr: 35530-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMESJ, IMJ, SMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT19313, Kesia Martins Fortes - 

OAB:16125-B/MT, KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - OAB:16125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1159042

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público (fls.93), 

determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, para a venda da parte disponível do 

imóvel situado no Lote 7, Qd. 55, Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT (matrícula 

17219 – 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT).

Após, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para a prestação de contas e, 

comprovação de pagamento dos impostos devidos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1138427 Nr: 26758-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCL, MDLRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:20549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIA ELIAS - 

OAB:8231

 Código 1138427

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do digno Ministério Público (fls.295/296), 

determino a intimação do autor, por meio de seu culto advogado, para que, 

traga aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia do título judicial que pretende 

revisionar, bem como, cópia do documento da infante, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1112945 Nr: 15906-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBG, LGB, EBG, SRCA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1112945

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, para manifestar-se acerca do Parecer Ministerial 

de fls. 249/250, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 845267 Nr: 48978-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODNA, ARAA, EAA, FDDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8.938/MT, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14859/MT, 

JEAN MICHEL SANSHES PICCOLI - OAB:, JOICE FIALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:15900/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 845267

Vistos etc.

Intime-se o subscritor de fls. 124/1236, para querendo, providenciar o 

recolhimento das autenticações requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro o pedido de fls. 1238, expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada, transferindo-se o valor para conta informada às fls. 

1238, em nome de Francisco Dias de Alencar Neto.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Código 1136719

Vistos etc.

Inicialmente, determino o desentranhamento de fls.322/327 entregando-os 

à culta advogada do devedor, visto que, tal requerimento deve ser 

processado por meio de ação autônoma.

INTIME-SE o executado, por meio de sua culta advogada, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito remanescente 

(fls.291), no valor de R$14.065,59 (quatorze mil e sessenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), bem como, as parcelas que se vencerem até 

o cumprimento da obrigação, sob pena de revigoramento da prisão civil 

anteriormente decretada.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 786408 Nr: 40301-63.2012.811.0041

 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: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 Código 786408

Vistos etc.

Intime-se o exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1074265 Nr: 57226-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS, LFDSL, JFDA, LFSS, MFDS, SFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CEZAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4.651, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 Código 1074265

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, para manifestar-se acerca do parecer Ministerial 

de fls. 82, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1123479 Nr: 20238-75.2016.811.0041

 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: IDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e DECRETO o divórcio de IVANILDO DOS REIS SENA e CLÁUDIA 

SOCORRO FERREIRA GURJÃO, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens.INDEFIRO 

o pedido de alteração do nome de casada, diante da ausência de pedido 

pela parte requerida, já que citada por edital.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório 

de Registro Civil para averbação. Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1018350 Nr: 31102-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLTBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA SANTOS - 

OAB:2.462, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1018350

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 104, eis que, por se tratar de veiculo, pode ser 

considerada a avaliação inicial, da tabela Fipe, intime-se a inventariante, 

para as providências.

 Intime-se ainda, para que no prazo de 10 (dez) dias, a inventariante junte 

aos autos, as últimas declarações e ou plano de partilha amigável.

Após, colha-se a manifestação do douto Parquet e, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 780233 Nr: 33768-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVDA, MDGVDA, BNDA, ÁADVDA, ÁADVDA, 

EDEMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO - 

OAB:16529/O, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, BRUNA 

ELISA PERON - OAB:14.604, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, 

JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, MÔNICA FRAGA C. L. 

FONSECA - OAB:11.819/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 780233

Vistos etc.

A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 386/387 e, depende exclusivamente de providência da 

parte para sua finalização.

Indefiro o pedido de fls. 388 eis que, as providências pendentes, 

independem de que o processo permaneça na secretaria, devendo ser 

desarquivado, quando do cumprimento das determinações, constantes da 

sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 805012 Nr: 11477-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - 

OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RUBENS BEZERRA DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:24345

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e DECRETO o divórcio de Roberto dos Santos e Emília Tacília Sampaio dos 

Santos, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens.INDEFIRO o pedido de alteração do nome de 

casada, diante da ausência de pedido pela parte requerida, em sede de 

defesa.EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. 

DEFIRO o pedido de gratuidade processual, formulado pela parte 

requerida, em sede de contestação. Transitada em julgado, procedam-se 

as baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

05 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1101434 Nr: 11090-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDMI, MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O

 ......Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.PROCEDA-SE a transferência dos valores 

depositados em conta judicial, para a conta em nome da representante 

legal da parte autora, Márcia Bandeira Borba (CPF 006.390.881-63 – fl. 

14), constante da fl. 20.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, 06 de julho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 938044 Nr: 53676-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFB, NCFB, FGFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ......Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, 

por sentença, com fundamento nos art. 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada às fls. 293/294, dos bens deixados por JOSÉ 

APARECIDO BRAVO, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.DEFIRO o pedido de autorização judicial, para promoção da 

renovação do Registro Nacional de Transportes Rodoviários pela 

inventariante, sendo que a transferência do mesmo poderá ser realizada 

após a expedição do formal de partilha. EXPEÇA-SE alvará em favor da 

inventariante.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS a 

juntada das certidões negativas de débitos, perante às Fazenda Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria do Estado) e Municipal, 

comprovação do recolhimento da taxa indicada à fl. 224 e da 

comprovação do recolhimento do ITCMD, remetam-se os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvarás 

necessários.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Custas pela parte 

autora.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 832147 Nr: 37754-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Diante do exposto, INTIME-SE a inventariante, para que retifique as 

últimas declarações, apresentando de forma minuciosa a relação de bens 

e dívidas do espólio, mediante comprovação dos valores, assim como, a 

forma de quitação das dívidas e, em havendo bem remanescente, o plano 

de partilha, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de remoção 

ou partilha por partidor judicial, em sendo o caso.Após o cumprimento das 

medidas pendentes, será analisada a conveniência da alienação do 

imóvel, para quitação das dívidas ou mesmo partilha entre os herdeiros.Na 

sequência, INTIMEM-SE os herdeiros, para que se manifestem, quanto à 

retificação das últimas declarações, no prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, 

INTIME-SE, pessoalmente, o herdeiro Paulo Elias Thame, para que não crie 

obstáculo à administração do imóvel pela inventariante, sob pena de ser 

compelido a entregar a posse do mesmo, a fim de permitir a conclusão do 

presente inventário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 855340 Nr: 57802-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDADS, VDSS, MGDS, AGDA, ADSS, FSDA, MGDA, 

JNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o presente inventário, com fundamento nos artigos 487, 

inciso III e 647 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo à 

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS e VANDERLÉIA DA SILVA SANTOS, a 

integralidade do imóvel descrito na matrícula nº 27.914 – fl. 20, deixado por 

Viturina Gertrudes da Silva, salvo erro ou omissão e ressalvados os 

direitos de terceiros.Transitada em julgado esta decisão, SOMENTE APÓS 

a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do ITCMD ou sua 

isenção e comprovação do depósito judicial da cota-parte, que cabe ao 

herdeiro Bernardo Mendes da Silva, remetam-se os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, EXPEÇA-SE carta de adjudicação.Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.Custas pelos requerentes, se 

houver.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1085479 Nr: 4045-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....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 JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR, nomeando, como sua curadora CLEUSA MARIA SAGAWA DE 

CARVALHO, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência.Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas parte autora.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 09 de julho 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018468-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIA BARBOSA DA FONSECA OAB - MT10869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1018468-59.2018.8.11.0041. AUTOR: GREICIELE DOS SANTOS SOUZA 

RÉU: FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Verifica-se 

que, a parte autora requer o cumprimento da obrigação alimentar e, para 

tanto, postula por cumprimento de sentença dos alimentos pretéritos, sob 

o rito do art. 523 e 528 do CPC. Todavia, tal pratica causa dificuldade no 

manuseio e, na tramitação da ação, uma vez que, no mesmo feito correrão 

dois procedimentos distintos. Assim, como medida de celeridade 

processual, recebo nesta ação o cumprimento de sentença dos alimentos 

devidos nos meses de julho/2017 a março/2018, sendo que, os outros 

valores deverão ser cobrados em ação autônoma. Intime-se o executado 

pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, 

correspondente aos meses de abril, maio e junho/2018, totalizando R$ 

766,85 (setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

bem como as prestações que vencerem no curso da presente ação, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação sob 

pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte devedora, para efetuar o depósito da 

pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte autora, junto ao 

Banco do Brasil, agência 2373-6, conta corrente nº 50062-3. Notifique-se 

o zeloso Parquet. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021996-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIENE RIBEIRO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAMILO DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021996-72.2016.8.11.0041. AUTOR: 

VALMIENE RIBEIRO LOPES RÉU: WAGNER CAMILO DE LIMA Vistos etc. Em 

atenção às informações do id.13967130, verifica-se que, o ofício para 

desconto fora encaminhado à SEGES em 12.06.2018, razão pela qual, não 

houve tempo hábil para entrar na folha do mês de julho/2018. Assim, 

aguarde-se a efetivação do desconto no próximo mês e, caso não ocorra, 

este juízo deverá ser comunicado para às providências necessárias. 

Após, as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

Julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019589-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS IGNACIO MEDEIROS DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN KATHARINE GOMES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019589-59.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS IGNACIO MEDEIROS DO AMARAL RÉU: HELLEN KATHARINE 

GOMES DA SILVA Vistos etc. Conforme bem salientado pelo digno 

Ministério Público (id.13649193), não há como prosperar o pedido do autor 

para que, haja a prisão da representante legal da parte requerida, por não 

apresentar defesa e, por se recusar em fornecer o material genético 

necessário, para que, seja efetivado o exame de DNA. Assim, intime-se o 

requerente, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste nos 

autos, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003538-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FALCONIERE SOUZA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO OAB - MT20888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. S. M. (RÉU)

JORGE FERNANDO SANTOS MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (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: 1003538-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FALCONIERE SOUZA MAIA RÉU: JORGE FERNANDO SANTOS MAIA, 

FABIANE KAROLINE SANTOS MAIA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida, por meio de seu ilustre advogado, para que, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca do laudo de DNA. Após, vista ao douto 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de Julho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035830-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CORREA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUBY CORREA DA COSTA BARROS (INVENTARIADO)

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: 1035830-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELLEN CORREA DA COSTA BARROS INVENTARIADO: 

LEUBY CORREA DA COSTA BARROS Vistos etc. Em atenção à 

informação do id.13802660, determino a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Câmara 

dos Deputados Federais (em Brasília), para que, transfira para a conta 

judicial, vinculada aos autos, os valores proporcionais à pensão por morte, 

devidos à falecida Leuby Corrêa da Costa Barros. Sem prejuízo da ordem 

acima, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto advogado, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da resposta dos ofícios 

encartadas nos autos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de Julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006813-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA MARQUES CAMPBELL (REQUERENTE)

LORRAINE CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

MARJORY CARVALHO CAMPBELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL (INVENTARIADO)

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: 1006813-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARJORY CARVALHO CAMPBELL, LORRAINE CARVALHO 

CAMPBELL, LUDMYLA MARQUES CAMPBELL INVENTARIADO: 

CLYVISTON DE OLIVEIRA CAMPBELL Vistos etc. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu culto advogado, para que, cumpra a determinação, 

contida na decisão do id.12315218, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de Julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1012476-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE OAB - MT15864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ANTUNES DE SOUSA (INTERESSADO)

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: 1012476-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROMILDA ROSA DOS SANTOS INTERESSADO: VALDIVINO 

ANTUNES DE SOUSA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de sua 

culta advogada para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia da 

certidão de óbito do curatelando, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de Julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021145-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILSOLANGE ALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021145-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MILSOLANGE ALVES ANDRADE REQUERIDO: ARISTON 

ALVES DA SILVA Vistos etc. Intime-se o autor, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do id. 13743494, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 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: 1002055-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SILVA VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CRISTIAN PINTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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: 

1002055-68.2018.8.11.0041. AUTOR: RAFAELA SILVA VICENTE RÉU: 

JAIRO CRISTIAN PINTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos proposta perante este Juízo por Cristian Silva de 

Oliveira, Adrian Silva de Oliveira e Rakely Cristina Silva de Oliveira, todos 

devidamente representados por sua genitora Rafaela Silva Vicente, em 

desfavor de Jairo Cristian Pinto de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Buscam os exequentes o recebimento de 

obrigação alimentícia, pelo rito da constrição pessoal, conforme se verifica 

da decisão constante no Id. 11630408. O requerido foi devidamente 

intimado (id. 12381621), e não apresentou justificativa e nem pagamento 

do débito alimentar, conforme demonstra a certidão de decurso de prazo 

(Id. 13110962). A parte exequente, se manifestou nos autos, e requereu a 

decretação da prisão civil do executado (Id. 12425595). Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto 

prisional (Id. 13787814). Relatei o necessário. D E C I D O. Não há nos 

autos, qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade do 

alimentante, quanto à obrigação alimentar pretendida. Assim, ante a 

impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta caráter vital para o 

exequente, decreto a prisão civil do alimentante Jairo Cristian Pinto de 

Oliveira, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVII da Constituição da 

República e art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Expeça-se o competente mandado de prisão, cientificando-se o devedor 

de que, o cumprimento da custódia não o exime do pagamento das 

prestações vencidas ou vincendas. Paga a prestação alimentícia em 

atraso, bem como as parcelas que vencerem até o integral cumprimento 

da obrigação alimentar (Súmula 309 do STJ), suspenda-se o cumprimento 

da ordem de prisão, conforme art. 733, § 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. ANTES da expedição do mandado de prisão, intime-se a 

parte exeqüente, a fim de atualizar o débito, em 05 (cinco) dias. Defiro 

desde logo, requisição de auxílio da força pública, para cumprimento da 

medida. Faça constar no mandado o valor em atraso, conforme cálculo 

atualizado. Expeça-se o necessário. Notifique-se o douto Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008508-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DUARTE (REQUERENTE)

FRANCISCO DUARTE FILHO (REQUERENTE)

GLAUCIA REGINA DUARTE (REQUERENTE)

TAMIRIS FERNANDA DUARTE MARQUES (REQUERENTE)

TAMILA EMANUELE DUARTE (REQUERENTE)

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

OACY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 SENTENÇA 

Processo: 1008508-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GLAUCIA REGINA 

DUARTE, OACY DUARTE, FRANCISCO DUARTE FILHO, JOACY DUARTE, 

WILSON DUARTE, TAMILA EMANUELE DUARTE, TAMIRIS FERNANDA 

DUARTE MARQUES Vistos etc. RECEBO a petição de id. 13984835, como 

Embargos de Declaração. Sustenta a parte embargante, a ocorrência de 

omissão na sentença embargada, diante do não cumprimento integral da 

decisão de id. 12507051, considerando que não foram expedidos ofícios 

ao Banco Alfa de Investimentos e ao Banco Bradesco, assim como, diante 

da ausência de reiteração do ofício expedido ao Banco do Brasil. Assiste 

razão ao embargante, quanto às alegadas omissões apontadas. Diante do 

exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos 

termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para que esta 

decisão passe a ser parte integrante da sentença de id. 13680773, 

acrescendo-a da seguinte forma: "CUMPRA-SE, integralmente, a decisão 

de id. 12507051, expedindo-se ofício ao Banco Alfa de investimento S.A. e 

ao Banco Bradesco S.A, conforme determinado. Outrossim, REITERE-SE o 

ofício expedido ao Banco do Brasil, para que efetuem novas buscas, no 

sentido de localização de cotas do PASEP, em nome do de cujus. Com as 

respostas, INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias” Ressalto que, a presente decisão é parte integrante da 

decisão proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no 

mais, todos os termos da decisão questionada. Dê-se integral cumprimento 

à decisão preferida, EXPEDINDO-SE o alvará, para levantamento da 

quantia depositada, transferindo-a para a conta indicada no id. 13984835 

(Ag. 4043-6, conta-corrente 51.670-8, do Banco do Brasil, CPF 

344.833.731-53). Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004524-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1004524-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAO ROSA DOS SANTOS, 

HUMBERTO ARAUJO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial, realizado por João Rosa dos Santos 

e Humberto Araújo dos Santos, devidamente qualificados nos autos. Foi 

determinado no id. 11921787, a emenda da inicial, para apresentação da 

procuração outorgada por João Rosa dos Santos, já que se trata de 

homologação de acordo extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Contudo, mesmo devidamente intimada, a parte 

autora não realizou a emenda da inicial determinada, conforme certificado 

no id. 13897462. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento 

no art. 321, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, CPC. DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015733-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLENE RAMOS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015733-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JONATAN DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDLENE RAMOS DA SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Jonatan dos Santos, em face de 

Edlene Ramos da Silva Santos, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu o autor que, as partes contraíram matrimônio, da data de 20 de 

novembro de 1999 – id. 7282795 , do qual não advieram filhos, sendo que 

o único imóvel do casal, foi partilhado quando da separação de fato, 

realizado no ano de 2005. Informou que, após a separação, a requerida se 

mudou para a cidade de Fortaleza, não sabendo informar seu atual 

endereço. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 7303760, que 

deferiu a gratuidade processual e indeferiu o pedido de citação por edital 

da requerida, determinando buscas de seu endereço, junto aos sistemas 

conveniados. A tentativa de citação da requerido, no endereço localizado, 

restou negativa, pois não reside no mesmo, conforme certificado no id. 

8225785, culminando em sua citação por edital. Conforme certificado no id. 
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11513419, a requerida deixou decorrer in albis o prazo fixado para 

resposta. A douta Defensoria Pública, curadora especial nomeada, 

apresentou contestação por negativa geral no id. 13287476. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta 

por Jonatan dos Santos, em face de Edlene Ramos da Silva Santos, 

devidamente qualificados nos autos. Consigno que os autos encontram-se 

aptos para sentença, já que desnecessária a produção de outras provas, 

razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, passo a 

realizar o julgamento antecipado da ação. A questão posta à apreciação 

cinge-se à decretação do divórcio das partes, a qual não traz qualquer 

prejuízo, quanto a eventual existência de bens partilháveis, já que a 

mesmo poderá ser requerida pelo interessado, mesmo após o divórcio. A 

Emenda Constitucional nº. 66/2010 alterou o art. 226, §6º, da Constituição 

da República, que passou a prever o divórcio direito, como forma de 

extinção da sociedade conjugal, antes só admitida após prévia separação 

judicial. Essa nova configuração constitucional, tornou o divórcio 

verdadeiro direito potestativo do cônjuge, do qual só cabe ao outro a ele 

se sujeitar, dada sua própria natureza. Por derradeiro, em que pese o 

pedido de alteração do nome de casado, formulado pelo autor, verifica-se 

da certidão de casamento, acostado ao id. 7282795, que o mesmo 

permaneceu com o nome de solteiro, razão pela qual desnecessária 

qualquer alteração neste sentido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e DECRETO o divórcio de JONATAN DOS SANTOS e 

EDLENE RAMOS DA SILVA SANTOS, com fundamento nos arts. 226, §6º, 

da Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação – id. 

7282795. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1036401-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. N. (EXEQUENTE)

M. P. D. N. (EXEQUENTE)

MARDEN PIRES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA PIRES DE SOUSA OAB - 003.269.441-50 

(REPRESENTANTE)

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036401-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARDEN PIRES DO 

NASCIMENTO, JETTANYA PIRES DO NASCIMENTO, MAYLTTON PIRES DO 

NASCIMENTO REPRESENTANTE: ANDREIA MARIA PIRES DE SOUSA 

EXECUTADO: JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se 

de Execução de Alimentos Provisionais, proposta por Mardem Pires do 

nascimento, Mayltton Pires do Nascimento, Jettanya Pires do Nascimento, 

representada por sua genitora Andréia Maria Pires de Sousa, em desfavor 

de Janary Bezerra do Nascimento, devidamente qualificados nos autos. A 

presente ação foi proposta inicialmente perante o foro da comarca de 

Tangará da Serra, cuja competência foi redistribuída para o foro da 

comarca de Cuiabá, por força da decisão proferida no id. 10938957. 

Distribuída a este Juízo, foi determinada no id. 10985815, a intimação 

pessoal da parte autora, para que desse prosseguimento ao processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Em cumprimento, 

constatou-se que a requerente mudou do endereço fornecido nos autos, 

conforme certificado no id. 14050613. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O Código de Processo Civil de 2015 foi estruturado com o intuito de 

possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, por meio do processo, 

valorizando, por seu turno, a primazia do julgamento do mérito, garantindo, 

assim, o acesso à justiça. Por outro lado, todas as partes do processo 

precisam agir de forma a colaborar para o alcance do seu resultado 

prático, numa sincronia de atos de se sucedem, fundamentados no 

princípio da cooperação e da boa-fé processual. A propósito, a 

eternização do processo, sem qualquer resultado prático, gera prejuízos 

para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo tempo 

dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, fez-se necessária a intimação da 

parte autora, para que promovesse o prosseguimento do processo e, 

neste intento, foi expedido mandado de intimação pessoal, no endereço 

indicado na inicial, contudo, constatou-se que a mesma não mais reside 

naquele endereço, sem que sua alteração fosse informada nos autos. 

Assim, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 274, do CPC, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Diante 

do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. 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, 10 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029480-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. F. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERILLEN JOANA FERREIRA CUNHA OAB - 039.874.791-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR MARTINS DE AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948/O (ADVOGADO)

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029480-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SARAH LIVIA FERREIRA 

CUNHA AGUIAR REPRESENTANTE: DERILLEN JOANA FERREIRA CUNHA 

EXECUTADO: HIGOR MARTINS DE AGUIAR Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposto por Sarah Lívia Ferreira Cunha 

Aguiar, representado por sua genitora Derillen Joana Ferreira Cunha, em 

face de Higor Martins de Aguiar, devidamente qualificados nos autos. A 

ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 10176431, que deferiu a 

gratuidade processual e determinou a citação do requerido, para 

pagamento do débito alimentar em atraso, referente aos meses de maio e 

junho de 2017, sob pena de penhora de bens. O requerido compareceu 

nos autos, juntando termo de quitação do débito, no id. 13433903. No id. 

13986305, a parte autora informou o cumprimento integral da obrigação 

alimentar em atraso, pugnando pela extinção da ação, com fundamento no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do 

pagamento integral do débito ora executado. Ciência ao ilustre Ministério 

Público. 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, 10 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1028298-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CELI MARTINS DA ROCHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO DE QUEIROZ VIANA (REQUERIDO)
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MARIA JOSE DE QUEIROZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO)

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028298-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CAROLINE CELI MARTINS DA 

ROCHA CAMPOS REQUERIDO: SAULO DE QUEIROZ VIANA, MARIA JOSE 

DE QUEIROZ RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Isabelly da Rocha Viana, representado por sua 

genitora Caroline Celi Martins da Rocha Campos, em face de Saulo de 

Queiroz Viana e Maria José de Queiroz Rodrigues, devidamente 

qualificados nos autos. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 

9828337, que deferiu a gratuidade processual e determinou a citação da 

parte requerida, para pagamento do débito alimentar em atraso, referente 

aos meses de agosto e setembro de 2017, sob pena de protesto e prisão 

civil. A requerida Maria José de Queiroz Rodrigues, foi regularmente 

citada, conforme certificado no id. 10539029. Os requeridos apresentaram 

justificativa no id. 10559672, sustentando, em síntese, a ilegitimidade da 

avó paterna de figurar no polo passivo da ação e, quanto ao mérito, o 

pagamento do débito exequendo, nos autos nº. 10042255-82.2017. Ao 

final, pugnou pela concessão da gratuidade processual. Intimada acerca 

da justificativa apresentada, na data de 27 de janeiro de 2018, a parte 

autora deixou de apresentar impugnação, quanto à alegação de 

pagamento, conforme certificado no id. 11512583. No id. 13937065, o 

ilustre Ministério Público se pronunciou no sentido da extinção da ação, em 

face da quitação do débito exequendo. Verifica-se que a decisão que 

fixou a obrigação alimentar – id. 9823506, o fez em face da avó paterna, 

de forma provisória, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade 

da mesma nesta ação, cabendo às partes aventarem a questão nos autos 

da ação de alimentos, nos quais a obrigação foi fixada. Quanto à alegação 

de pagamento das parcelas exequendas, em sua justificativa, o requerido 

apresentou comprovantes de depósitos, esclarecendo que o pagamento 

da parcela, referente ao mês de setembro, já havia sido efetuado e, que 

realizou nesta, o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 

2017, quitando-se integralmente o débito alimentar. Assim, considerando a 

ausência de impugnação da parte autora, há que se reconhecer a 

quitação das parcelas em atraso, com a consequente extinção da 

presente ação. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, diante do pagamento integral do débito ora 

executado. 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, 10 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-496 GUARDA

Processo Número: 1004629-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. F. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do requerido. Sendo assim, impulsiono os autos para intimar 

a requerente para requerer o que entender de direito, dentro do prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 12 de julho de 2018. MIRELLI SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006281-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TARCISIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO 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 requerida 

para manifestar acerca dos documentos apresentados pela requerente, 

dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 12 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1173599 Nr: 41555-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, JOSÉ ANTONIO 

FERREIRA GOMES, NATHALY KATHIANY FERREIRA GOMES, ELIZABETH 

COSTA MIRANDA GOMES, MARCOS ROBERTO FERREIRA GOMES, 

JOSEANDRERSON BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA GOMES, 

ESPÓLIO DE ADENIR DO NASCIMENTO GOMES, ESPÓLIO RONY CARLOS 

FERREIRA GOMES, THAIANY DA SILVA FERREIRA GOMES, ESPÓLIO DE 

CLAUDIA JUDITH FERREIRA GOMES, NAIADY CRISTINY FERREIRA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523/MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Prorrogo por mais 30 (trinta) dias o prazo para emenda da inicial.

Decorrido o prazo, intime-se o inventariante para que se manifeste, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720167 Nr: 15604-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTO SANDHAS, PAULO SANDHAS, CARLOS SANCHES 

SANDHAS, HENRIQUE SANDHAS, BELKIS MARIA SCHÁ SEVERI, MARIO 

ROBERT SEVERI MENDOZA, CHARLSTON SANCHES SANDHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FREDERICO SANDHAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a petição de fls. 201/202, importa observar que a renúncia à 

herança pode ser realizada por meio de procurador, desde que o 

instrumento de mandato confira poderes expressas para renunciar.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA - RENÚNCIA À 

HERANÇA - INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - AUSÊNCIA DE PODERES 
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EXPRESSOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL - 

RENÚNCIA DESCARACTERIZADA. A renúncia da herança só pode se dar 

por procuração com poderes expressos para renunciar, ou através de 

instrumento público ou termo judicial, conforme dispõe o artigo 1.806 do 

Código Civil. Assim, demonstrada a irregularidade no instrumento 

procuratório que deu origem a renúncia à herança, o ato não pode 

subsistir. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 157337-7 - Arapoti - Rel.: Espedito Reis 

do Amaral - J. 21.07.2005)

No caso posto, verifica-se que as procurações juntadas ao processo 

conferem poderes especiais para transferir a cota-parte da herança para 

o herdeiro Oto Sandhas, mas não para renunciar a herança.

Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de fls. 

201/202.

Intime-se o inventariante para que promova o cumprimento da decisão de 

fl. 199, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 828209 Nr: 34070-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ALVES, REGINALDO ALVES SANTANA, PAULA 

REGINA ALVES SANTANA, DOMINGAS ALVES SANTANA, DEUSDETE 

ALVES SANTANA, MARINALVA ALVES SANTANA DE JESUS, NAIR 

ALVES, MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTANA, REGINA PAULA ALVES 

SANTANA, ORMI ALVES SANTANA VITURINO, DEUZINA ALVES 

SANTANA BRITO, RAUL BARBOSA SANTANA, FBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULINO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 34070-83.2013.811.0041.

Código n. 828209.

 Visto.

 Trata-se de ação de inventário em que foi postulada a homologação de 

desistência da ação, haja vista que, conforme decisão proferida às fls. 

194/195, não existem bens a serem partilhados.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A partir da Lei n. 11.441/2007, o inventário e a partilha de bens revestido 

das características do arrolamento (interessados maiores e capazes), 

podem ser realizados por meio de escritura pública.

 Desde então, estas ações perderam o caráter obrigatório, não mais 

constituindo espécie de ação necessária, o que culminou com a perda de 

validade do fundamento jurídico que impedia sua extinção sem julgamento 

do mérito, consoante defendia a doutrina e jurisprudência nacional.

 Em face do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e 

declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 894654 Nr: 26284-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO, EGCDC, 

ADRIANA MARIA CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RODRIGO CORREA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de processo em que há interesse de incapaz, porém não foi dada 

ciência ao Ministério Público da sentença proferida às fls. 75/76.

Por isso, torno sem efeito a certidão de fl. 86.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e, por fim, renove-se a conclusão para análise do requerimento 

formulado à fl. 79/80.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013352-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIEN THOMAZ ILITY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BARBOSA DE ABREU (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Processo n. 1013352-72.2018.8.11.0041. Visto. 1. Trata-se de ação de 

inventário proposta em razão do falecimento de Rodrigo Barbosa de 

Abreu, com quem a requerente Vivien Thomaz Ility, alega que conviveu em 

união estável, declarada por escritura pública (id. 13244406-p. 02), motivo 

pelo qual postula a sua nomeação como inventariante e autorização para 

levantamento de 50 % (cinquenta por cento) das verbas remuneratórias 

do inventariado. 2. Verifica-se, ainda, a existência de uma herdeira 

relativamente incapaz, filha do autor da herança com a requerente, 

Beatryz Ility de Abreu. 3. Considerando a existência de escritura pública 

declaratória de união estável (id. 13244406), nomeio inventariante, nos 

termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a requerente 

Vivien Thomaz Ility. 4. INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo 

de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 5. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de 

dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal 

(do domicílio da inventariada e onde estiverem localizados os bens), pelo 

Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal, em nome de 

ambos os inventariados; b) certidão negativa de testamento (Prov. n. 

56/2016/CNJ). 7. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as 

primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento 

especial (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 8. Quanto à transferência de propriedade dos veículos para 

Ricardo Barbosa de Abreu, postulada no capítulo V da petição inicial (id. 

13244343, p. 3), é necessário que seja comprovado que a venda ocorreu 

antes do falecimento do inventariado. 9. Promova-se o bloqueio do saldo 

depositado nas contas bancárias do inventariado, via sistema BACENJUD, 

e sua transferência para a Conta de Depósitos Judiciais do TJMT. 10. 

Considerando a existência de interesse de pessoa relativamente incapaz, 

colha-se o parecer do Ministério Público. 11. Após, renove-se a conclusão 

para a análise do pedido de levantamento das verbas remuneratórias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002640-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506/O-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Z. S. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002640-57.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: GILSON 

MARCIO DA COSTA Endereço: AVENIDA DAS FLORES, 843, Sala 33, 

JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-172 PARTE REQUERIDA: 

Nome: ZULEYMAR SZEZYPIOR RICARDO COSTA Endereço: SHOPPING 

CENTER GOIABEIRAS, 699, AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 

500, Apt. 900, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO ID N. 13020358 e na DECISÃO ID N. 

13792006 prolatados 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,12 

de julho de 2018. Eva Maria de Campos (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013813-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MATAVELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEVIN VINICIUS GONCALVES MATAVELI (RÉU)

LARISSA GONCALVES MATAVELI (RÉU)

LUCAS GONCALVES MATAVELI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1013813-44.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: JOSE CARLOS MATAVELI Endereço: Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, 1896, SALA 1501, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78051-000 Parte Ré: Nome: LUCAS GONCALVES MATAVELI Endereço: 

RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 966, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, 

JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-700 

Nome: KEVIN VINICIUS GONCALVES MATAVELI Endereço: RODOVIA 

PALMIRO PAES DE BARROS, 966, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-700 Nome: 

LARISSA GONCALVES MATAVELI Endereço: RUA IPÊ, esquina com Rua 

Aroeira S/N MG LAVACAR Lava Ja, JARDIM IMPERIAL II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78076-043 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR para comparecimento em audiência designada para o dia 

09/08/2018 às 17:00 horas, conforme dados descritos no teor da 

DECISÃO ID N. 14062673 proferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Cuiabá, 12 de julho de 2018. Eva Maria de Campos (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016150-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues De Arruda (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1016150-74.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

CONSUELO DE ARRUDA Endereço: RUA JOÃO MÁRIO DO NASCIMENTO, 

03 quadra 01, Antiga Rua Maranhão, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-554 PARTE REQUERIDA: Nome: Renato Rodrigues De Arruda 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e 

do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao AR juntado neste processo. AR ID N. 14143299 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,12 de julho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 382530 Nr: 17925-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,,,

Intime-se o peticionante de fls. 49, para requerer o que de direito no prazo 

de cinco dias.

Se nada for requerido, certifique-se; e ao arquivo.

Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009176-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZA GOMES ROBERTO HENNING (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___03__/__09___/2018 às 

__14____h__00___m. Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada 

de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado 

que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009176-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENNIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GILZA GOMES ROBERTO HENNING (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 

03/09/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 12 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-496 GUARDA

Processo Número: 1010447-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT0012285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. M. (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 DE SEUS ADVOGADOS, 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. CUIABÁ, 12 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: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 830026 Nr: 35765-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATA LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte exequente para 

manfestar os autos, nos termos da decisão de fl.25 e cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 729859 Nr: 25882-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHBB, NAABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação da patrona da autora para manifestar em 

5 dias, nos termos da decisão de fl.102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 422038 Nr: 7177-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMMDS, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 5 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 376539 Nr: 12622-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARGARIDA GARCIA FRANÇA, ANTONIO 

MARCOS GARCIA FRANÇA, ALEXANDRE GARCIA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS ANTONIO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 5 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 814873 Nr: 21326-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BISPO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAYCON JONATHAN BISPO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 5 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 746860 Nr: 44086-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886 MT, VERA NOVAK - OAB:10.866

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da exequente para que, em 

10 dias, apresente a planilha atualizada de débito e requerer o que 

entender de direito.
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6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020005-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIANCHIN OAB - MT0011102A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020005-90.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14055303. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020005-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIANCHIN OAB - MT0011102A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020005-90.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14055303. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017912-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas ao ofícios 

expedidos nos autos, em cumprimento ao item 5 da decisão de ID 

12388492, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, 

querendo e no prazo de 15 dias, sobre elas se manifestar, e, após, para 

irem conclusos. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017912-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas ao ofícios 

expedidos nos autos, em cumprimento ao item 5 da decisão de ID 

12388492, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

querendo e no prazo de 15 dias, sobre elas se manifestar, e, após, para 

irem conclusos. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015373-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JOSIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

REGIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DORACY DOS SANTOS SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas ao ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas se manifestar, e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007953-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIARA PAESSANO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1007953-62.2018 VISTOS, ETC. 

Ante o teor da petição de ID 13675902, suspendo o ato outrora agendado 

e o redesigno para o dia 23 de agosto de 2018, às 13h40min. Cumpra-se a 

desisum outrora exarada. Finalmente, defiro o requerido na petição de ID 

14016720. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 12 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1290297 Nr: 4998-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZ HELENA GENTILY RIBEIRO, ESPÓLIO DE 

ELIZÁRIO BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 28, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101094 Nr: 14884-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO EVANGELISTA 

TAQUES - OAB:12.519

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

apesar do pedido de desarquivamento de fl. 73/80 pretender apenas vista 

dos autos, pois não deduziu qualquer pedido ou providência a ser 

realizada pela Secretaria do Juízo, o que poderia ser realizado diretamente 

junto ao Setor de Arquivo, nos termos do Provimento n.º 38/2015-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (a) advogado (a) Dr. ROGÉRIO 

EVANGELISTA TAQUES (OAB/MT n.º 12.519) do desarquivamento dos 

autos para que compareça em cartório ou requeira o que de direito, em 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 328689 Nr: 1205-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, EWERTON 

ALVES CARLETO, MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES, E. A. C, L. E. 

A. C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO BRAZ CARLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652/O, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 

15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE 

IZAURA S CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, DANIELLE IZAURA DA 

SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, Paola rezende 

Bejarano - OAB:22309/0, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão de fl. 261, onde a inventariante já 

deixou transcorrer o prazo sem trazer aos autos a certidão negativa de 

débitos federais, IMPULSIONO os autos intimar novamente a Inventariante 

para apresentar o referido documento, no prazo legal, e após, em caso 

negativo, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para retornarem ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015373-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JOSIANE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

REGIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DORACY DOS SANTOS SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015373-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DORACY DOS SANTOS SILVA 

MATIAS, JOSIANE SANTOS SILVA, LUCIENE DOS SANTOS SILVA, 

REGIANE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: VARZEA GRANDE 

PREFEITURA Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual 

os requerentes pretendem o levantamento de valores deixados pelo 

falecido ORACY PEREIRA DA SILVA, junto a Prefeitura de Várzea Grande, 

bem como valores referentes a FGTS e PIS. Ao dispor sobre a forma como 

deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seus 

artigos 1° e 2°, assevera que: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento de 

tal verba, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a fonte pagadora do de cujus. Desta forma, 

determino a expedição de ofício à Prefeitura de Várzea Grande, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do falecido ORACY PEREIRA DA SILVA, bem 

como, informe sobre a existência de valores relativos a verbas rescisórias 

ainda não pagas, depositando os referidos valores em uma subconta do 

processo. Faculto aos requerentes, a juntada de documento 

comprobatório que supra a informação requisitada. 2. Procedi neste ato, 

pesquisa via BacenJud, para a verificação da existência de valores em 

nome do falecido ORACY PEREIRA DA SILVA, cujo resultado encontrou 

valores irrisórios, os quais foram desconsiderados, conforme extrato em 

anexo. 3. Tendo em vista que a pesquisa Bacenjud não encontrou os 

valores em nome do falecido, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de valores 

depositados em nome do falecido ORACY PEREIRA DA SILVA, naquela 

instituição, a título de FGTS e PIS. 4. Além disso, os requerentes 

pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possuem condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de pedido 

de alvará, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio, e não dos 

requerentes, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo próprio espólio, razão pela qual, 

relego a apreciação do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 

5. Com as respostas nos autos, dê-se vistas aos requerentes e, em 

seguida, voltem-me à conclusão. 6. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá, 17 de 

agosto de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037927-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

EUNICE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE LUIZA SILVA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1037927-81.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a 

derradeira petição encartada aos autos como emenda à peça de ingresso, 

todavia, verifico a juntada de peças em duplicidade nos autos, o que 

apenas colabora a avolumação desnecessária do processo virtual e, em 

decorrência, compromete sua célere tramitação, razão pela qual determino 

ao Sr. Gestor que retire a visibilidade dos documentos constantes 

repetidos na peça de emenda. Pois bem, pretende a interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram avaliados 

em R$ 135.551,03, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento 

sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 214 de 487



estão representadas pelo mesmo advogado. Nomeio inventariante a filha 

dos extintos, JANICE LUIZA SILVA DOS SANTOS, diante da concordância 

de todos os interessados, que, independente de compromisso, 

desempenhará sua função. Lado outro, determino a inventariante que, no 

prazo de 30 dias, apresente nos autos as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal em nome dos falecidos, assim como, nos termos do 

Provimento n° 56/2016–CNJ, certidão de inexistência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – Centro 

Notarial de Serviços compartilhados, além de certidão atualizada da 

matrícula do imóvel objeto da presente e o documento do veículo. Por fim, 

no que atine a pretensão externada no ID. 14049298, entendo que tão logo 

sobrevenha o depósito do valor atinente a restituição de imposto de renda 

este juízo poderá efetuar a sua transferência para a Conta Única do Poder 

Judiciário, sendo dispensável a pretendida expedição de ofício. Cumpridas 

ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. Em tempo, 

retifique-se no sistema o polo ativo da demanda, eis que consta os 

inventariados. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 12 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016968-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIKERLY JULIANE NUNES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1016968-55.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE 

CURATELA ajuizada por MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES em face 

de MIRIKERLY JULIANE NUNES MARQUES, ambos qualificados nos autos. 

Relata na exordial, que a interditanda é sua filha e é portadora de 

“demência de esquizofrenia em grau moderado a grave” (CID F20) e, em 

decorrência, estaria incapacitada de praticar os atos corriqueiros da vida 

civil. Na sequência, postula a concessão de tutela provisória para que seja 

nomeada como curadora especial da requerida a fim de que possa 

representá-la nos atos da vida civil. Vindica, ainda, a concessão da 

assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva da demandada. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, 

defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, eis que acostou aos autos 

declaração de hipossuficiência, além dos demais elementos suasórios 

possibilitarem inferir que não possui recursos satisfatórios para arcar com 

as despesas processuais, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem o beneficiário. No 

tocante ao pedido de tutela provisória vindicado, necessário salientar que 

o artigo 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao 

magistrado a nomeação de curador provisório ao interditando, quando 

houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua 

vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais não se perfazem presentes. Isso, pois, não fora encartado ao 

processo laudo/atestado lavrado por profissional especialista nas 

patologias aventadamente sofridas pela interditanda que deixem entrever 

a aludida incapacidade, porquanto além da documentação médica não ser 

contemporânea à data do ajuizamento da ação, foram colacionados 

diversos receituários médicos prescrevendo medicação e não 

esclarecendo a inexistência de capacidade da requerida para a prática 

dos atos da vida civil. Em decorrência, inexiste, da mesma forma, o 

fundado receio de dano, porquanto não evidenciado eventual quadro de 

incapacidade da demandada a exigir a nomeação provisória de curador. 

No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é 

instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, 

dependendo, pois, de demonstração da existência de incapacidade. 

Nesse sentido, válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, 

in verbis: “a curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, 

padecente de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça 

a sua livre e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com 

isso, também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São PauLo: Saraiva, 

2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo 

o indeferimento da curatela provisória. No mais, designo audiência para 

entrevista da interditanda (art. 751 do CPC) para o dia 29 de agosto de 

2018, às 14h00min. Cite-se a interditanda, cientificando-a, ainda, que, 

querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil[1]. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso a 

Interditanda, ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido 

artigo, não intervenham no processo, nomeio para exercer o múnus de 

curador especial, o Núcleo da Parte Adversa da Defensoria Pública deste 

Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado 

para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que entender de 

direito. No mais, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

médica, e considerando que estão suspensas as perícias agendadas por 

este juízo, que seriam realizadas por médico oficial credenciado pela 

Secretaria de Justiça, conforme decisão exarada pela Gerência de 

Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal do Estado 

de Mato Grosso, comunicada à este juízo através do Ofício nº078/2018 

(POLITEC), bem assim que não há peritos da área de medicina psiquiátrica 

cadastrados no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça deste Estado, 

lembrando, ainda, que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, bem assim que este juízo determinou a expedição de 

ofício à Secretaria de Segurança Pública e Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde, determinando que os i. Secretários envidem esforços 

a fim de solucionar a problemática descrita no Ofício mencionado, 

disponibilizando médico psiquiatra para realizar as perícias judiciais, 

faculto a parte autora que instrua o processo com todos os atestados, 

laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar 

o fato ventilado na exordial, e, eventualmente, ser dispensada a realização 

da perícia. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 12 de julho de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 245. Não se 

fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou 

está impossibilitado de recebê-la. § 1o O oficial de justiça descreverá e 

certificará minuciosamente a ocorrência. (...)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002400-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODETE DOS REIS HOUKLEF OAB - 796.392.591-87 (PROCURADOR)

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

a inércia da parte requerida, manifeste-se a requerente no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sem prejuízo da 

providencia supra, colha-se parecer ministerial. Após, conclusos. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1015631-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES PLACIDA MACIEL (AUTOR)

RONAN BENEDITO SALES (AUTOR)
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JOSE MATEUS F ESPIRITO SANTO (AUTOR)

MARIA VILANIR DE SOUSA (AUTOR)

MARIA LAZARA FERREIRA (AUTOR)

GIRSE MORAES SANTOS (AUTOR)

VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1000262-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE EDITORA, COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT24115/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente a ilegitimidade da parte 

requerida, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006516-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 5504792). Destarte, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela 

autora no ID. 5504792, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010906-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIRO FREITAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SUCIT da 

Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Gross (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo a liminar que 

ordenou a liberação das mercadorias apreendida e descritas no Termo de 

Apreensão e Depósito n. 1125822-2. Extraiam-se cópias desta decisão, 

encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica 

interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 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: 1002656-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação 

das mercadorias apreendida ilegalmente e descritas no Termo de 

Apreensão e Depósito n. 1128575-4. Extraiam-se cópias desta decisão, 

encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica 

interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 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: 1018949-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E RONDONIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA MT (IMPETRADO)

DIRETOR TÉCNICO DO INDEA MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 
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Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos 

etc. O impetrante maneja pedido de reconsideração ao comando judicial 

que indeferiu a antecipação de tutela. É certa a inexistência jurídica de 

“pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, 

figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser 

eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Nestes termos tratando de 

forma objetiva e clara de matéria já decidida no presente feito, repiso as 

argumentações expendidas na decisão combatida. Ante ao exposto, de 

acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido de ID. 14042174, 

mantendo a decisão que indeferiu os efeitos da tutela, tal como foi 

lançada. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015457-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CALIXTO GASQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(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 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: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do 

CAMINHÃO/CARRC ABT de Placa AUD7410, Modelo FORD/F250 XLT F22, 

Cor Preta, ano 2011, modelo 2011, Código RENAVAM 00333988442 e 

CHASSI 9BFFF22CXBB090184, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1018591-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente a legitimidade da parte 

requerida, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. No mais, visando à segura apreciação do pedido 

de AJG formulado na inicial, determino que a parte autora seja intimada 

para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, comprovante da condição 

financeira noticiada na espécie. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010068-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Prescindível o 

aclaramento da decisão liminar concedida, à medida que tal comando 

judicial, deu-se, tão somente para que o impetrado se abstenha de inserir 

a impetrante no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por 

Operação, nos termos da fundamentação de ID. 13018147, logo a 

inserção da impetrante em outro regime, é consequência natural de tal 

comando judicial, atendidas as condições regulamentares correlatas. 

Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011502-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PODEROSO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos 

etc. Inicialmente, consigno, que ao receber a presente demanda, indeferi o 

pleito liminar, em razão do impetrante não acostar a pericia médica 

expedido pelo DETRAN/MT. Contudo, em pleito de reconsideração, o 

impetrante, acostou documento, com a informação de que o DETRAN/MT 

não realiza exame médico em deficiente visual (monocular) para fins de 

isenção de IPVA (13911656 - Pág. 2). Deste modo, tendo em vista tal fato 

novo, passo a reanalise do pedido liminar. Sem maiores delongas, entendo 

que parcial razão assiste a impetrante, à medida que se revela ilegal e 

arbitrário o ato do impetrado em indeferir o pedido sob a alegação de 

necessidade de pericia médica do DETRAN/MT, sendo que a referida 

autarquia não realiza tal procedimento, conforme se infere do documento 

de ID.13911665. Assim, atento às supramencionadas considerações e às 

especificidades da presente situação fática, vejo comprovados, de plano, 

os pressupostos legais indispensáveis ao deferimento de liminar em 

mandado de segurança. Ante o exposto, entendendo que foram 

satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação, defiro parcialmente 

a liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias (art. 36 da Lei, 7692/02), reanalise e profira 

decisão final no processo nº 5400403/2018, sem condicionar o 

acolhimento do pleito, ao atendimento da exigência descrita no inciso I, 

alínea “a” do art. 6º da Portaria 100/2001. Notifique-se a autoridade 
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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, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017825-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO STEFANY CORREA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(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: Ante o exposto, 

indefiro, liminarmente, a inicial, conforme fundamentação supra, com a 

consequente denegação da segurança requestada, com fulcro nos arts. 

6º, § 5º, e 10, da Lei n.º 12.016/09, c/c art.485, I e IV, do CPC. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021704-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021704-87.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LEIDIANE SERAFIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 03 (três) 

orçamentos atualizados tanto para a consulta como para cirurgia almejada, 

bem como, relatório médico atualizado e/ou exames sobre seu estado de 

saúde. Vindo aos autos os documentos referenciados, determino a 

remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT para elaboração de 

parecer técnico, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143858 Nr: 255-13.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.S., SHEILA CRISTHINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:2.003/MT, LINDIOMAR VAÉRIO - OAB:12.625, MARCELO 

ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR UF/MT - OAB:11672/B, 

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM - OAB:14.235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401767 Nr: 34320-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANETE APARECIDA COELHO, ANETE FERREIRA FIUZA, 

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA, ANGELINA BARBOSA CASTRO 

PASSARE, ANICE FAVARO DE SOUZA, ANGELITA MATIAS FOHUES, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ANITA 

PAULO, ANIE BENEDITA DUTRA, ANILDA VIEIRA GUERRA, ANITA LOFFI 

FUJII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720609 Nr: 16042-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEA NOIZE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 190434 Nr: 1746-21.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS 

TRANSPORTADORES URBANOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 190434 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do montante devido.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709240 Nr: 2109-95.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A, VINICIUS 

EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve intimação da parte 

requerente, sendo assim, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para tomar ciência da sentença de fls. 227/228.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 260705 Nr: 21329-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, JOSE VESPASIANO PECHE - OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 260705 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 988775 Nr: 18018-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DE SOUZA PAULA, JUCINIL SALGADO 

MOREIRA, VALDNEI SEBASTIÃO DA SILVA, JOSEMAR FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Autos n.º 988775 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 451914 Nr: 24089-35.2010.811.0041

 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: FERNANDO CESAR MACIEL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:10591

 Autos n.º 451914 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 56/84, alegando, 

preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido.

Impugnação às fls. 107/110.

A prefacial de impossibilidade jurídica da causa confunde-se com o mérito, 

razão pela qual devem ser conjuntamente analisados.

Inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora (fls. 

114/115) e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/09/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757468 Nr: 9648-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDO GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MERCÊ DE PAULA - 

OAB:15399-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Autos n.º 757468 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 125, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806675 Nr: 13159-50.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSELIANE DE MAGALHÃES LOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II 

).Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Oportunamente deliberarei 

s o b r e  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e a l i z a ç ã o  d e  a u d i ê n c i a 

instrutória.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 
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de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1039991 Nr: 41619-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATTOS BORGES - 

OAB:11762, MARIANA DE CARVALHO PERRI - OAB:18.217, MARISA N. 

C. PERRI - OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Letícia Oliveira Vidal 

- OAB:6224

 Ante ao exposto, com fulcro art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial, com resolução de mérito, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor de 

JOVINA ALVES DE OLIVEIRA, no valor legal, a contar da data do ingresso 

do pedido administrativo, com a incidência dos índices da seguinte 

forma:1)No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida 

pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será 

utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde esta data;2)Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que FIXO no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.I.C. Cuiabá/MT, 11 de julho 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737965 Nr: 34499-21.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 737965 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 257, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724730 Nr: 20409-08.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE MEDEIROS 

- OAB:57.791/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 724730 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 53, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989416 Nr: 18339-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO NUNES JÚNIOR

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 989416 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 345833 Nr: 15955-87.2008.811.0041

 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: GERALDO MAGELA CABRAL, MANOEL DOMINGOS 

FILHO, SIZENANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA BERTOLDO 

VESTANA - OAB:10977, JULIO CÉSAR DA SILVA - OAB:10594, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA - OAB:8.567-B, LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:PROCURADOR MUNI

 Autos n.º 345833 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 326245 Nr: 25814-64.2007.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DULCINEA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA BERTOLDO 

VESTANA - OAB:10977, KARINA OLIVEIRA MIRANDA - OAB:8567-B

 Autos n.º 326245 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA DULCINEA DA SILVA 

SAMPAIO em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 255/258, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 255/258, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo em vista que se trata de processo julgado (fls. 

179/182), determino o seu arquivamento, mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1064957 Nr: 53145-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Autos n.º 1064957 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

A prefacial de ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito, 

razão pela qual devem ser conjuntamente analisados.

Destarte, inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337431 Nr: 761-77.1990.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAT - COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalila Vanessa Stecanella 

Nakao - OAB:11077/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA PROCURADOR - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 337431 – Notificação

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos verifico que a baixa da notificação 

judicial averbada na matrícula n. 1.942, livro 2-RG, do 1º Serviço de 

Registros de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juína-MT, 

objeto da ação, já foi devidamente cumprida, consoante se depreende à fl. 

37/37v.

Posteriormente, foi determinada a baixa da averbação da notificação 

judicial averbada na matrícula n. 1.941, livro 2 – Registro Geral, da mesma 

serventia (fl. 26), contudo, não há informação sobre o cumprimento desta 

ordem.

Assim, reitere-se o ofício expedido à fl. 29.

De outro lado, o pedido de fl. 68 veio desacompanhado de qualquer lastro 

probatório, razão pela qual indefiro-o.

Aportando aos autos a resposta referente ao cumprimento do comando 

judicial de fl. 26, retornem os autos ao arquivo, mediante as cautelas de 

estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709347 Nr: 2226-86.2011.811.0041

 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: AUREOLINA MARIA DE MIRANDA SILVA, INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - MATO GROSSO SAUDE, 

AUREOLINA MARIA DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para ratificar a 

antecipação de tutela e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único 

do CPC), condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do 

art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 11 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 720639 Nr: 16075-28.2011.811.0041

 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: CELINA MARTINS SOLANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos n.º 720639 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 864634 Nr: 5335-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY REGINA SOUZA E SILVA - 

OAB:16963/0, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 864634 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1064073 Nr: 52745-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN WEDOY DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 1064073 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora (fls. 

141/142) e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25/09/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1038657 Nr: 40915-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO - OAB:

 .Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro 

a realização da prova oral postulada pela parte autora (fl. 158) e, para 

tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2018, 

às 15:30 horas.Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do 

CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717699 Nr: 11574-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA AMÉLIA DE GUIMARÃES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOT - 

OAB:10.171, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Autos n.º 717699 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 307430 Nr: 16595-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERMANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO 

ESTADUAL), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:2638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT, MARIA LUIZA DA C. CAVALCANTI - 

PROC DO ESTADO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. 

ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 307430 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do montante devido, observando os parâmetros 

delineados na sentença de embargos à execução, conforme cópia juntada 

às fls. 299/301.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743058 Nr: 40003-08.2011.811.0041

 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: FRANCISCA MARIA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MATIOLI VERISSIMO 

SILVA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, em 

observância ao Principio da Causalidade, estes fixados em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1275010 Nr: 29494-08.2017.811.0041

 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: AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, na forma do art. 9º, 

I, da Lei n. 6.830/80, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade 

do débito oriundo da DAR 9990533513601, bem como que este crédito 

tributário não seja óbice à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa.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, 11 de 

junho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366670 Nr: 5318-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366670 Nr: 5318-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982162 Nr: 15041-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR FONSECA MONTECCHI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982162 Nr: 15041-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR FONSECA MONTECCHI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871626 Nr: 10776-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL ALVES GUEDES, DOLIRIO ELIAS COSTA, 

EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO, EVA SERPA GAMA, ELMA MARIA 

CARNEIRO COSTA, ELIZABETE RODRIGUES BARROS, ERDILA MACIEL 

BRASIL, ELPIDIO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871626 Nr: 10776-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIL ALVES GUEDES, DOLIRIO ELIAS COSTA, 

EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO, EVA SERPA GAMA, ELMA MARIA 

CARNEIRO COSTA, ELIZABETE RODRIGUES BARROS, ERDILA MACIEL 

BRASIL, ELPIDIO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009134-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento Administrativo de 

Concessão do Benefício Previdenciário protocolado junto ao INSS, sob a 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019026-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SOARES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento Administrativo de 

Concessão do Benefício Previdenciário protocolado junto ao INSS, sob a 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019459-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Desta forma, intime-se o Impetrante para, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento Administrativo de 

Concessão do Benefício Previdenciário protocolado junto ao INSS, sob a 

pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002223-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT0009689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

CNPJ - 09.457.686/0001-19 (REPRESENTANTE)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

JANE SAVI PEREIRA OAB - 503.498.569-15 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: "Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Com fulcro no 

art. 90 do CPC, condeno a Exequente ao pagamento das custas e 

honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC/15. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.I.C." OBSERVAÇÃO: O 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: 1000838-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CHARLOT QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1035961-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1028274-55.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALMELICE FERREIRA GARCIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1028274-55.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 612,69; Requerente: 

IMPETRANTE: ALMELICE FERREIRA GARCIA Requerido: IMPETRADO: 

ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 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, abaixo 

transcrita. SENTENÇA: 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 à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placa KAN 4162, RENAVAM nº 00954787480, CHASSI nº 

9BD17164G8518646, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentadas 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 12 de julho de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78050-970 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017410-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 OAP 9768, 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: 1015100-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CATAFESTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALMEIDA GIL OAB - MT7154/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente 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, placaplacas OBJ 7220, sem a necessidade do recolhimento das 

multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentadas 

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: 1007903-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FEIRANTES E 

VENDEDORES AMBULANTES DE CUIABA E VARZEA GRANDE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO)

 

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: Nestas considerações, estando patente a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no artigo 81, § 2º, do CPC/15, condeno a Impetrante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5 (cinco) salários 

mínimos. Notifique o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

acerca desta decisão. Sem condenação ao pagamento de honorários, nos 

termos da Lei n. 12.016/09. P.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observadas as formalidades legais. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1006943-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIMAR OLIVEIRA PINTO (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 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: Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o 
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processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Intime-se o 

impetrado para ciência. 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: 1014523-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 JJX 0582, 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: 1021676-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

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 consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Interposta apelação, retornem-me os autos para possível 

retratação. (art.485, §7º, CPC/15) Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1020441-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 JZK 2751, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentadas 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: 1008285-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARIA DO CARMO PERLI ESTEVAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 aos Impetrantes obterem os CRLVs dos veículos 

descritos na inicial, placas OBA-1634, CZJ-8442 e NPK-5847, 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: 1017026-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT0016397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 
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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 NPC 9076, 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: 1032044-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente 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 nº QBX3857, Renavan nº 01033345374, sem a necessidade 

do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentadas 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 jurídico interessado, 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: 1034967-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL CARDOSO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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 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: 1005833-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER TRANSPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOARES DE ASSUNCAO OAB - GO45307 (ADVOGADO)

SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA OAB - GO11361 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (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, transcritaPor 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, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

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: 1022694-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1128009-1, ratificando a liminar outrora 

concedida. 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, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015455-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPUCHO MADEIRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

superintendencia de controle e fiscalização de transito - SUCIT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas nos 

Termos de Apreensão e Depósito n. 1126648-3 e 1126648-5, ratificando a 

liminar outrora concedida. 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, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

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: 1012810-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO JOSE DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023089-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015280-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS ZEFERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BOAVENTURA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARY KATIANE MENDES CAMPOS OAB - MT21281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001508-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BORTOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009780-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1009774-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010067-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RIBEIRO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023532-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010126-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE CAROLINNE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007699-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RUBENS ARANTES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008690-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

GEOVANA ALVES DE MOURA (AUTOR)

ADAGIL ROSA E SILVA CORREA (AUTOR)

MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA (AUTOR)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

MARCIA GLORIA DUARTE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021484-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CARLOS FERNANDO DA CUNHA COSTA (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009544-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINHA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334057 Nr: 4536-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANICETO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 
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OAB:PROCURADORA FED

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868193 Nr: 8097-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES DE ASSIS OLIVEIRA, BRUNA LUIZA 

PROCOPIO DA SILVA, EURICO LEITE SOARES, FRANCISCA OLIVEIRA 

DOS SANTOS, GERALDA SILVA CASTRO DA COSTA, MARINALVA 

BISPO NEVES DE CARVALHO, ANTONIA BENEDITA ROSALVES DE 

CAMPOS, MARLENE LEITE DE SOARES, CREUNICE SILBETE DE OLIVEIRA, 

MAURILIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883278 Nr: 18734-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO, ANTONIO 

CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO, ELZITON FRANCISCO DE SOUZA, 

EDNALDO VALENTIM DOS SANTOS, ARMANDO ALVES DA SILVA, 

ERONDI DOS SANTOS PONTES, JOSÉ CARLOS DE MORAIS, JOSÉ 

ALESSANDRO ALVES DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 

EVALDO ARAUJO DA SILVA, GEDILSON BATISTA DE SOUZA, 

GRAUCIANO BISPO GOMES, JANDERSON RODRIGUES, JOÃO BATISTA 

DA SILVA PEREIRA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO, JULIO GOMES DE 

SOUZA, JOSE NILDO BARBOSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão lavrada pela Contadoria de fls. 707, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1118063 Nr: 17946-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: B.M. DE FARIA - ME, BENEDITO MOREIRA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M/T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539/MT, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT, 

LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO - OAB:OAB/MT 21.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a certidão do oficial de justiça de fl.83, intimo 

a parte autora para se manifestar, bem como fazer o pagamento de nova 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919339 Nr: 42991-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINIL CEZAR AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 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 à 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

FIAT/DUCATO MINIBUS de placa KAL 2344, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 918696 Nr: 42525-03.2014.811.0041

 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: MORGANA RITA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Teodoro Hugueney 

Procurador - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO da parte Requerente, nos termos do art. 487, I, do CPC, para 

determinar ao Requerido que incorpore aos seus respectivos 

vencimentos, inclusive férias, terço constitucional, e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado decorrente de lei, o descompasso entre os 

reajustes inflacionários do período entre a promulgação da proposta que 

consolidou a Emenda Constitucional n. 19/98 e a sansão da Lei Estadual n. 

8.056/2003, considerando o índice oficial referente à inflação de cada um 

dos períodos, presente o mês de janeiro de todo ano; bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15)Sem custas, uma vez que o Requerente é beneficiário da 

justiça gratuita.A presente sentença, de acordo com o disposto no inciso I 

do art. 496 do CPC, está sujeita ao reexame necessário. Portanto, com ou 

sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 782557 Nr: 36205-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA GOMES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - 

OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 782557 - Execução

 Vistos, etc.
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Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1165651 Nr: 38224-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18.310 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3654, Gabriel Machado dos Santos Costa - OAB:0, NÃO 

CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fls.182, 

intimo a parte autora para que se manifeste, bem como na apresentação 

de novo endereço.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859984 Nr: 1758-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, LOURIVAL OLIVEIRA 

DE ALMEIDA

 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: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e LOURIVAL OLIVEIRA 

DE ALMEIDA e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno os Requerentes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 885720 Nr: 20321-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETORA DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante WAGNER PEREIRA MOURA JÚNIOR, 

revogando-se a liminar concedida anteriormente. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460760 Nr: 29960-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIZE JOVINA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460760 Nr: 29960-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIZE JOVINA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036875 Nr: 40008-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE CAMPOS, JOCY GONÇALINA DA CRUZ, OLÍCIO 

DIAS MOREIRA FILHO, ROMILDA APARECIDA DE LIMA, ERONDINA 

CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036875 Nr: 40008-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE CAMPOS, JOCY GONÇALINA DA CRUZ, OLÍCIO 

DIAS MOREIRA FILHO, ROMILDA APARECIDA DE LIMA, ERONDINA 

CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945223 Nr: 57522-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DIAS DA CUNHA RAMSDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 
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OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945223 Nr: 57522-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DIAS DA CUNHA RAMSDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077317 Nr: 58792-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077317 Nr: 58792-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852354 Nr: 55164-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADÁ RIBEIRO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17.553-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OAB/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852354 Nr: 55164-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADÁ RIBEIRO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17.553-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OAB/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855472 Nr: 57906-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO, ARENIL BOTELHO 

NASSARDEN, BENEDITA DE MORAIS LARA, BENEDITA NEUZA DE 

BARROS E BARROS, BRASILINA FERREIRA DOS SANTOS, DALVA 

MARIA DE ARRUDA, EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA, EVALDO MANOEL 

DA SILVA, EVANGELINA FERREIRA DO AMARAL E SILVA, ELLEN 

FERNANDES DE OLIVEIRA, ELIETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EDENA 

SABINA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855472 Nr: 57906-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR FELIX DE MIRANDA FILHO, ARENIL BOTELHO 

NASSARDEN, BENEDITA DE MORAIS LARA, BENEDITA NEUZA DE 

BARROS E BARROS, BRASILINA FERREIRA DOS SANTOS, DALVA 

MARIA DE ARRUDA, EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA, EVALDO MANOEL 

DA SILVA, EVANGELINA FERREIRA DO AMARAL E SILVA, ELLEN 

FERNANDES DE OLIVEIRA, ELIETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EDENA 

SABINA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870264 Nr: 9767-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGEBORG RUPP, VALI FULBER CAUMO, INGRED 

RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISE FULBER CAUMO - 

OAB:12.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870264 Nr: 9767-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGEBORG RUPP, VALI FULBER CAUMO, INGRED 

RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISE FULBER CAUMO - 

OAB:12.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 
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art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885086 Nr: 19911-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA GUIMARÃES DIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885086 Nr: 19911-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA GUIMARÃES DIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920418 Nr: 43676-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO PROC - OAB:3.607/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920418 Nr: 43676-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO PROC - OAB:3.607/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 910199 Nr: 36968-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAIABIS DE VEICULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:21361/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Atento à manifestação do Exequente às fls.420/425, constato que a 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1002531-35.2018.8.11.0000, de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa 

(fls.417/418), não acolheu a pretensão liminar recursal, nem atribuiu efeito 

suspensivo ao recurso interposto.

Portanto, compreendo que não há qualquer impedimento à manutenção da 

decisão recorrida, de modo que chamo o feito à ordem para tornar sem 

efeito o despacho de fl.419, e determinar, por conseguinte, o cumprimento 

da decisão que homologou os cálculos, bem como determinou a expedição 

de ofício requisitório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020518-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ANTONIA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVAIR DA SILVA ALVES (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. A Impetrante indicou como autoridade coatora o Coordenador de 

Perícia Médica do Estado de Mato Grosso. De acordo com o art. 1º da Lei 

n. 12.016/09, o mandado de segurança é destinado a proteger direito 

líquido e certo, em caso de violação ou justo receio de que esta aconteça, 

por parte de autoridade. Nesse sentido há que se observar que a 

autoridade coatora é aquela que detém na ordem hierárquica poder de 

decisão e é competente para praticar os atos administrativos decisórios, 

diferente do executor, que é o agente subordinado que cumpre a ordem 

por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela, não dispondo de 

competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Dessa forma, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores transtornos à 

parte, faculto a Impetrante emendar para indicar autoridade coatora 

competente para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017747-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, ora embargado, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração 

opostos, nos termos da decisão proferida os autos, a seguir transcrita: 

"Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1012293-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para que comprove, no prazo de 

dez dias, a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim 

entender, que promova o recolhimento das custas iniciais, nos termos da 

decisão Id 10254356. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013063-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES CHACAREIROS SAO 

RAIMUNDO DO MORRO DE SAO JERONIMO COMUNIDADE SANTA LUZIA 

ESTRADA PONTE DE FERRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT10201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

DIRETOR DA CEMAT EMPRESA DO GRUPO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S.A EM MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de 

Tutela Antecipada em que o Requerente demanda contra a empresa 

privada Energisa. Verificando, portanto, não se tratar de matéria atinente à 

Fazenda Pública, determino sejam os autos encaminhados para uma das 

Varas Cíveis desta Capital. Intime-se a parte Requerente desta decisão. 

Cumpra-se imediatamente. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 369920 Nr: 6885-12.2009.811.0041

 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: GERMANO MOURA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA 

- OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a certidão de fls. 111 não foi publicada, intimo a parte 

autora a se manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 788257 Nr: 42209-58.2012.811.0041

 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: CLAUDINETE FATIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Vistos etc.

Diante da notícia de descumprimento da antecipação de tutela concedida 

nestes autos (petições de fls. 117/118 e 119/120), manifeste-se o 

requerido em 72 (setenta e duas horas), a fim de comprovar o 

adimplemento da obrigação ou apresentar suas justificativas para não 

fazê-lo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 400835 Nr: 33682-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o falecimento da autora e a manifestação do Ministério 

Público à fl. 126, intime-se a procuradora da autora, no endereço 

constante das fls. 70 e seguintes, para que proceda a devida prestação 

de contas da quantia creditada em sua conta, apresentando nota fiscal 

referente à compra dos medicamentos ou devolva os valores, caso não 

tenham sido utilizados para tal fim, sob pena de responsabilidade.

Após, retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo da META-2 (CNJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 224183 Nr: 31744-34.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SEBA RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Analisando o pedido de expedição de alvará de fls. 257/257-v, com 

documentos, verifico que a autora solicita a transferência de valores para 

aquisição de medicamentos para conta corrente de sua titularidade, 

sistemática que não é mais adotada por este Juízo.

 Desta forma, intime-se a autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe os dados bancários da empresa fornecedora dos medicamentos 

que apresentou o menor orçamento para posterior análise do pedido de 

expedição de alvará.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 935431 Nr: 52283-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI ACHILES CARLEGULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que, embora o bloqueio judicial da 
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quantia de R$ 33.462,30 tenha sido feito na conta do Estado de Mato 

Grosso, a intimação do fornecedor Help Vida para apresentar CNPJ e 

demais dados necessários à transferência, não aconteceu (fl. 114).

Dessa forma, certifique a Secretaria quanto à existência de valores 

bloqueados referentes a estes autos. Em havendo valores bloqueados, 

que as partes sejam intimadas a se manifestarem. Em caso negativo, 

promova-se nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062316 Nr: 52060-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 108/112 e nos termos do art. 510, CPC, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos.

Após, nova conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 419772 Nr: 5915-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES RONDON DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9714/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC., MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 129, 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):

 Cod. Proc.: 1050415 Nr: 46604-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURALICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050415 Nr: 46604-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURALICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051338 Nr: 47115-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darle Rane Miranda Julio - 

OAB:16381/E, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051338 Nr: 47115-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darle Rane Miranda Julio - 

OAB:16381/E, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047376 Nr: 45086-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO XAVIER AMIKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047376 Nr: 45086-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO XAVIER AMIKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045432 Nr: 44083-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIR KASSEN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 
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Santos - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045432 Nr: 44083-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIR KASSEN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro 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 

requerem o que entander de direito."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018145-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência fixados em sentença judicial (ação 

reivindicatória cumulada com danos materiais e morais, demolição e 

antecipação de tutela – código 727091) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara 

Especializada da Comarca de Cuiabá – MT. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Manuseando os autos, verifico que o título 

judicial executado pela Exequente é uma sentença judicial prolatada pelo 

Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

– MT. Trata-se, portanto de cumprimento de sentença. Nos termos do CPC: 

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo 

que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; A jurisprudência do 

TJMT é no seguinte sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE 

PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC – PROVIMENTO 

Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO 

PROVIDO. Conforme o art. 1º, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem 

tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações 

oriundas de arrendamento mercantil. A competência para processar o 

cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de 

conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda 

que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. (TJMT. 

Conflito de competência nº 1007960-17.2017.811.0000. Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges. Data de julgamento: 03/05/2018). Diante desses 

fundamentos, a competência para processar a presente execução por 

quantia certa não é desta especializada. Por todo o exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Remetam-se os feitos 

ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias no sistema. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008782-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por REINALDO 

ALVES VIERIA JUNIOR contra ato dito coator do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT onde pleiteia a concessão de liminar para que a 

autoridade coatora suspenda a exigência do pagamento das multas do 

automóvel Moto Honda/CG 150 Titan Esd, ano modelo 2011/2011, placa 

OAP4270, para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV). Ao Id. 12564180 o Juízo facultou ao Impetrante, a fim de 

demonstrar a fumaça do bom direito, a juntada dos seguintes documentos: 

comprovante de endereço atualizado, comprovante de endereço 

cadastrado junto ao DETRAN, extrato com multas que recaem sobre o 

automóvel, comprovante de recolhimento do IPVA, licenciamento, seguro 

obrigatório e demais taxas concernentes ao procedimento de 

licenciamento do veículo dos exercícios de 2017 e 2018, haja vista que 

com a exordial juntou o CRLV de 2016. Ao Id. 14085503 o senhor gestor 

judiciário certificou que o prazo concedido decorreu sem manifestação. É 

o que tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. É cediço, nos 

termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de 

medida liminar, é necessária a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). A Lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato 

que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. 

Analisando os argumentos despendidos pelo impetrante, com a 

documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o acolhimento 

do pedido liminar por entender ausente a fumaça do bom direito. O Juízo 

solicitou os documentos necessários, conforme mencionado no relatório, 

uma vez que com a exordial o Impetrante não havia juntado nem mesmo o 

documento atualizado do veículo. Dessa forma não há prova nos autos da 

regularidade do mesmo perante o DETRAN/MT, uma vez que não 

comprovou ter quitado os licenciamentos e demais encargos referentes 

aos anos de 2017 e 2018. Ademais, a fumaça do bom direito referente à 

falta de notificação também não restou comprovada haja vista que o autor 

não demonstrou qual é o endereço cadastrado junto ao DETRAN e qual é 

seu endereço atual. No que tange ao licenciamento do veículo, tenho 

convicção que se revela ilegal a vinculação do Licenciamento ao 

pagamento de multas por infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou 

seja, sem as notificações necessárias, conforme previsto na legislação de 

trânsito. Todavia, as provas que acompanham a petição inicial não 

demonstram a probabilidade do direito invocado, já que o Impetrante não 

juntou os documentos comprovando a regularidade do veículo perante o 

DETRAN. Quando intimado a juntar os documentos necessários, 

quedou-se completamente inerte. Desse modo, os indícios documentais 

apontam, em princípio, para o regular processamento administrativo da 

negativa de licenciamento para o Impetrante. Diante disso, a prova 

pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do direito 

invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou não, ato coator, ao 

menos nesse momento de cognição sumária. Isso posto, INDEFIRO a 

liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008912-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO PADILHA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 236 de 487



DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAIO 

PADILHA DE ALMEIDA contra ato dito coator do DIRETOR DO DETRAN/MT, 

onde pleiteia a concessão de liminar “para compelir a autoridade coatora a 

proceder dos Bloqueios administrativos dos quais impedem a Renovação 

CNH – Carteira Nacional de Habilitação do impetrante”. O impetrante relata 

que é comerciante, portador da CNH nº 475543200 e quando buscou o 

DETRAN/MT para renová-la, houve negativa em razão de dois bloqueios 

judiciais, os quais foram informados ao Impetrante pelo agente da 

Impetrada. Argumenta que não se mostra razoável tal negativa, haja vista 

que o 1º bloqueio se refere à ação judicial em que o Impetrante já foi 

absolvido e o 2º, de ação que ainda não foi decidida. Neste sentido busca 

a aplicação do princípio da presunção de inocência. Com a inicial vieram 

documentos. Intimado ao Id. 12591931 para emendar e esclarecer a inicial, 

o Impetrante quedou-se inerte, conforme Certidão de Decurso de Prazo 

encartada ao Id. 14085626. 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 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. Em 

princípio, não vislumbro ilegalidade na conduta da Impetrada, a qual 

demonstra estar agindo em estrito cumprimento de seu dever legal, 

exercendo dentre outros o poder administrativo de polícia. O Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) atribui ao DETRAN (órgão executivo de trânsito 

do Estado) a função de cumprir a legislação e as normas de trânsito e 

fiscalizar e controlar o processo de reciclagem e suspensão de 

condutores, nos termos do art. 22, CTB: Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 

normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; II - realizar, 

fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, 

reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de 

Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 

mediante delegação do órgão federal competente; É certo que em caso de 

ilegalidade o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, mas tal é 

exceção, não regra. Em se tratando de ato administrativo, a sua 

legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo àquele que alega em 

contrário, produzir as provas necessárias para tanto. Diante disso, a 

prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do 

direito invocado, tornando impossível averiguar, neste momento de 

cognição não exauriente, a ilegalidade da restrição imposta pelo 

DETRAN-MT. Ademais, não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato 

administrativo, somente o exame da sua legalidade, não podendo este 

Juízo atuar em substituição aos agentes públicos que integram o Poder 

Executivo. Necessária se faz a instrução processual e o contraditório a 

fim de comprovar ou não a ilegalidade da restrição 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019158-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO SOARES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

inaudita altera pars impetrado por AVELINO SOARES DOS SANTOS contra 

ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o 

direito de obter o Certificado de Registro e Licenciamento 2018 do veículo 

HONDA/XRE LXS, Placa QBV3394, ano 2016/2016, cor preta, 

independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito. Com 

a inicial vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, 

faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos 

da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar 

a existência ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega 

ser resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora 

em lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento do veículo de sua propriedade. Tenho sustentado que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito do Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque se trata de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo do 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira da 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 
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público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento do veículo 

descrito na inicial, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o necessário a ser 

cumprido por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032212-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA SILVA BOTOF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

inaudita altera pars impetrado por MIGUELINA DA SILVA BOTOF, 

devidamente qualificada nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT e pelo SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE 

CUIABÁ/MT, postulando um provimento jurisdicional para que a autoridade 

impetrada Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá/MT efetue a 

liberação do veículo Honda/Civic ano/modelo 2012/2013, placa OBL 1989 e 

que a impetrada DETRAN efetue o imediato licenciamento do mesmo. A 

Impetrante relata que no dia 15 de outubro de 2017 teve seu veículo 

apreendido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá – MT, por 

estar com o licenciamento dos anos de 2016 e 2017 em atraso. Diante da 

necessidade do veículo para o trabalho e dia a dia, dirigiu-se ao 

DETRAN-MT o ganha tempo em Cuiabá-MT, e retirou as guias para 

pagamentos, efetuando os mesmos conforme documentos que juntou com 

a exordial. No entanto, no momento em que foi efetuar o licenciamento do 

mesmo teve notícia da existência de multas, das quais alega não ter sido 

notificada, tendo sido impedida de proceder ao licenciamento do veículo 

em razão das mesmas. Indignada com os atos das autoridades ora 

impetradas buscou o Poder Judiciário. A liminar foi concedida às fls. 48/51 

(Id. 10383063). Notificada, as autoridades apresentaram informações aos 

Ids. 10547593 (DETRAN) e 10604734 (Município de Cuiabá), com 

documentos. O Representante do Ministério Público manifestou pela 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

É o relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do presente mandamus, 

cumpre apreciar as preliminares levantadas pelas autoridades coatoras, 

quais sejam incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, 

inviabilidade da via eleita, ausência de prova pré-constituída e decadência 

do direito em relação às multas aplicadas A preliminar de “incompetência 

da Justiça Estadual” não merece ser acolhida, uma vez que os atos 

coatores relatados na exordial são atribuídos à autoridade municipal e 

estadual, as quais foram responsáveis pela apreensão e retenção do 

veículo. Assim, não há que se falar em competência da Justiça Federal. No 

que toca à “inviabilidade da via eleita” não assiste razão às autoridades 

coatoras, isto porque o mandado de segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. Em relação a preliminar 

de “ausência de prova pré-constituída” também não têm razão as 

impetradas, uma vez que os documentos carreados aos autos se 

mostraram suficientes tanto para a concessão da liminar quanto para a 

análise do mérito. Analisando a “ilegitimidade passiva”, levantada por 

ambas as Impetradas, constato que também não têm razão neste 

argumento. É certo que foi a autoridade municipal que apreendeu o veículo 

e o DETRAN, por meio de seus agentes públicos, que vinculou a emissão 

do Documento do veículo ao pagamento das multas que recaiam sobre o 

mesmo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade se de fato praticaram 

os atos descritos na exordial. No que toca à alegação de decadência 

também não tem razão a Impetrada, uma vez que a data de início da 

contagem do prazo decadencial é do ato coator. A impetrante relata que 

seu automóvel foi apreendido em 15/10/2017, tendo ingressado com este 

mandamus em 17/10/2017, ou seja apenas dois dias após o ato coator, 

portanto não há que se falar em decadência, uma vez que o prazo 

concedido pela legislação de regência é de 120 (cento e vinte) dias. 

Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o mérito. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. Analisando os autos, verifico que é caso de concessão da 

segurança. Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento 

de veículo ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e 

multas de trânsito, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a realização de atos 

administrativos junto ao DETRAN, sem que tenha havido a prévia 

notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo da imposição da 

penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo administrativo os 

princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se torna 

imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a notificação do 

infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme 

dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, 

tratando-se, pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico 

não ter restado comprovado pelo Impetrado a regular notificação da 

Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa ao pedido da mesma, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente à 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado à 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - 

SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA 

RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (Reexame Necessário 

78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) E ainda: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – 

ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação 

do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas 

pendentes quando não houver provas de que a dupla notificação fora 
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realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” Aliás, este entendimento 

encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior 

Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo 

ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se 

não ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas 

(apreensão e multas), a ser travada em autos próprios (ação 

declaratória), mas considerar a impossibilidade momentânea de se exigir o 

pagamento das multas para a liberação do automóvel e a emissão do 

documento de licenciamento do veículo descrito na inicial para o exercício 

de 2017, em razão da ausência de provas de que a Impetrante tenha sido 

prévia e devidamente notificada. Considerando que a impetrante comprova 

a quitação do IPVA e taxas referentes ao licenciamento do veículo até os 

anos de 2016 e 2017, estando pendente somente a expedição do CRLV, é 

insubsistente o motivo que autoriza a apreensão do bem pela autoridade 

de trânsito, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido para a sua 

liberação. Isso porque, conforme a causa de pedir e documentos que a 

acompanham, a apreensão do carro ocorreu em virtude de o condutor não 

estar portando o licenciamento atualizado do veículo, fato que autoriza a 

autoridade de trânsito a apreendê-lo, conforme art. 230, V, do CTB, sendo 

devidos, pois, as taxas decorrentes de guincho e estadia em pátio. Por 

fim, observo que a autorização para o licenciamento restringe-se ao 

exercício do ano de 2017, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar 

o desconhecimento das infrações constantes nos autos. Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para determinar aos Impetrados que permitam o 

licenciamento do veículo descrito na inicial, restringindo-se ao exercício do 

ano de 2017, bem como sua imediata liberação e restituição a impetrante 

mediante o pagamento das taxas decorrentes de sua apreensão, como 

guincho e estadia no pátio, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se 

a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020760-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAMAMIX CONCRETOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1020760-17.2018.8.11.0041 AUTOR: GAMAMIX CONCRETOS LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao 

recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária no prazo de 15 

(quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

Código de Processo Civil). Cuiabá, 12 de julho de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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: 

1020709-06.2018.8.11.0041 AUTOR: RUI CARLOS SCHNEIDER RÉU: 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte 

Requerente. Diante da impossibilidade de conciliação ou autocomposição 

pela Fazenda Pública, deixo de designar audiência prévia da conciliação, 

com vistas a assegurar a celeridade e a razoável duração do processo. 

Cite-se o Requerido (INDEA) para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intimem-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil). OBSERVAÇÃO: O 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: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA DELEGADO DE POLÍCIA (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Pelo que se apercebe, nesta fase de congnição 

sumária, o presente feito se trata da quinta tentativa da autora em 

conseguir o seu intento frente ao Poder Judiciário. POrtanto, e por cautela, 

opto, antes de decidir sobre o pedido de liminar, em outorgar a autora o 

prazo de 15 dias para que esta se manifestar acerca da similitude ou não 

deste feito com os de nrs. 1020424-13, 1020766-24, 1020769-76 e 

1020782-71, sob pena de incidir nas sanções da litigância de má-fé (art. 

10, CPC). 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.: 789414 Nr: 43421-17.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO 

DO MUNICIPIO DE CUIABA - SINDASFIMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 Vistos,

Intimem-se o Credor para se manifestar acerca da petição juntada às 

fls.240/245.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 375720 Nr: 11841-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, MARIA DA CRUZ 

DE CAMPOS COSTA, MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA, MARIA DA 

GLORIA MELO, MARIA DA GLORIA S DE FIGUEIREDO, MARIA DA LUZ 

COUTINHO, MARIA DE JESUS CARVALHO, MARIA DE LOURDES AMORIM 

COELHO, MARIA DALVA LIMA S CASTANON, MARIA DAS GRAÇAS MAIA 

DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS PARREIRA DA SILVA, MARIA DAS 

GRAÇAS S F DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA, MARIA DE JESUS 

MOURA, SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT, MARIA DE LOURDES BICUDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos,

 Defiro pleito à fl. 512/515.

Intimem-se o requerido para que junte aos autos as fichas financeiras das 

requerentes do período de 2004 até 2008, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 915821 Nr: 40705-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Isto posto, reconheço e declaro a ausência de interesse processual, 

julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da 

obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I. Cuiabá, 

11 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 919148 Nr: 42851-60.2014.811.0041

 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: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO RIBEIRO DA SILVA, VITOR CANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - 

OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Posto isso, declino da competência para processar e julgar o feito em 

favor de uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Capital.Preclusa esta, 

encaminhem-se os autos com urgência ao Cartório Distribuidor para que 

s e  p r o c e d a  à  r e d i s t r i b u i ç ã o  d o  f e i t o  a o  j u í z o 

competente.Intimem-se.Cuiabá, 11 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 792298 Nr: 46393-57.2012.811.0041

 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: LAUREDIR ROBERTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI- PROC 

REGIONAL - OAB:1.194, KÁTIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ - 

OAB:4481/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDETENS os 

pedidos para determinar que a requerida JUCEMAT exclua o nome do 

requerente da sociedade L.R. ALVES E CIA LTDA, constante da segunda 

alteração contratual (fls. 75/77), bem como para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros da 

caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data 

(Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça);Sem custas. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior Tribunal de 

Justiça).Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 

496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914066 Nr: 39558-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 11 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 926353 Nr: 47305-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SOUZA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 11 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 858326 Nr: 296-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055353 Nr: 48925-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO GOMES COMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Ribeiro de Oliveira 

Farias - OAB:OAB/MT 16626, LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055353 Nr: 48925-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO GOMES COMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Ribeiro de Oliveira 

Farias - OAB:OAB/MT 16626, LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913872 Nr: 39393-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913872 Nr: 39393-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019653 Nr: 31700-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019653 Nr: 31700-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982154 Nr: 15038-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BERBEM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982154 Nr: 15038-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BERBEM DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016928-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ABREU PAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016928-44.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARILENE ABREU PAES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Indenizatória de Danos Materiais proposta por Marilene Abreu 

Paes de Arruda em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a 

repetição de indébito da contribuição previdenciária imanente ao período 

compreendido entre os meses de janeiro de 1999 a março de 2005, com 

base na declaração de inconstitucionalidade da progressão de alíquotas 

prevista no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 56/99, bem como o 

pagamento de indenização por danos morais. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Regularmente citado, o Requerido apresentou 

contestação, arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa, 

ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e prescrição. No 

mérito, sustenta a inexistência do direito alegado, pugnando pela 

improcedência do pedido. A Requerente impugnou a contestação, 

rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela 

procedência do pedido. Sem produção de provas específicas. O Ministério 

Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, rejeito a impugnação ao valor 

da causa, tendo em vista não ser possível aferir, nessa fase processual, 

o valor exato do pedido, sendo lícito o arbitramento do valor da causa por 

estimativa. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, acolho-a 

parcialmente, na medida em que o pedido formulado pela Requerente visa 

a condenação “do Requerido em pagamento de indenização por dano 

material à todos os profissionais da educação da rede estadual referente 

aos descontos previdenciários não prescritos que foram realizados com 

base na Lei Complementar Estadual nº 56/99”, sendo certo que a 

Requerente não detém legitimidade para postular direito alheio em nome 

próprio. Logo, a pretensão deve restringir-se apenas ao pretenso direito 

da Requerente. Quanto à alegada ausência de interesse processual 

decorrente da inexistência de prévio requerimento administrativo, rejeito a 

preliminar, na medida em que o caso concreto não versa sobre concessão 

de benefício previdenciário, mas sobre a restituição de descontos 

previdenciários supostamente realizados de maneira indevida, sendo 

desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação neste caso. Todavia, em relação à prescrição, a 

prejudicial deve ser acolhida, uma vez que a Requerente pretende a 

restituição dos descontos previdenciários indevidos realizados durante a 

vigência da Lei Complementar nº 56/99, mais especificamente, no período 

de 22 da janeiro de 1999 a 28 de março de 2005. Como é cediço, a 

prescrição contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20.910/32, 

que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas 

passivas dos Estados, seja qual for a sua natureza, sendo o prazo 

contado da data do ato ou fato do qual se originarem. Desse modo, 

considerando que o último desconto previdenciário tido por indevido foi 

realizado no mês de março de 2005, e considerando que a presente ação 

somente foi ajuizada em 10 de outubro de 2016, há de se reconhecer a 

prescrição integral da pretensão deduzida, tendo em vista que todas as 

eventuais parcelas passíveis de restituição são anteriores ao quinquênio 

da propositura da ação, impondo-se o reconhecimento da prescrição, nos 

exatos moldes da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo 

raciocínio se aplica ao pedido de indenização por danos morais, na medida 

em que o suposto ilícito causador do dano moral cessou no ano de 2005, 

estando prescrita a pretensão. Isto posto, acolho a prejudicial de 

prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base 

no artigo 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 12 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014849-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014849-92.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIO MARCIO DO NASCIMENTO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por MARIO MARCIO DO 

NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a 

condenação deste ao pagamento de indenização em decorrência da sua 

prisão indevida. O autor alega, em síntese, que respondeu processo 

criminal perante a 14ª Vara Criminal de Cuiabá, por suposta prática do 

crime de estupro, tendo sido absolvido. Assevera que, muito embora tenha 

transitado em julgado a sentença que determinou a sua absolvição, o seu 

Mandado de Prisão permaneceu em aberto. Fato este que culminou com a 

sua prisão indevida e várias escoriações em virtude da truculenta ação 

policial. Assim, alegando que a prisão indevida lhe acarretou diversos 

prejuízos, requer a procedência dos pedidos para que o ente público seja 

condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais. A inicial 

veio instruída com os documentos. Regularmente citado, o Requerido 

contestou a ação, sustentando a inexistência do direito alegado e 

pugnando pela improcedência do pedido. O Requerente impugnou a 

contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a 

pretensão pela procedência do pedido. O Ministério Público opina pelo 

prosseguimento do feito sem a sua intervenção (Doc. Id nº 8774062). É o 

relatório. Fundamento e decido. Verifica-se dos autos que o autor 

pretende a condenação do ente público ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, em virtude de sua prisão indevida. Inicialmente, é 

importante destacar que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos 

termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos 

danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano. Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a 

Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a 

comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada 

na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado 

danoso. Por oportuno, cito os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho 

acerca do assunto, in verbis: (...) é de se concluir que a responsabilidade 

subjetiva do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A 

regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco 

administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, 

nessa qualidade; sempre que houver direta relação de causa e efeito 

entre a atividade administrativa e o dano. Resta, ainda, espaço, todavia, 

para a responsabilidade subjetiva nos casos acima examinados – fatos de 

terceiros e fenômenos da Natureza – determinando-se, então, a 

responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta 

de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente 

funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente”. (...) o 

fato de não ter sido reproduzida no Código Civil de 2002 o art. 15 do 

Código de 1916 não permite concluir que a responsabilidade subjetiva do 

Estado foi banida de nossa ordem jurídica. A responsabilidade subjetiva é 

regra básica, que persiste independentemente de existir ou não norma 

legal a respeito. Todos respondem subjetivamente pelos danos causados 

a outrem, por um imperativo ético-jurídico universal de justiça. Destarte, 

não havendo previsão de responsabilidade objetiva, ou não estando esta 
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configurada, será sempre aplicável a cláusula geral da responsabilidade 

subjetiva se configurada a culpa, nos termos do art. 186 do Código Civil. 

Depreende-se da inicial que o autor narra que, em 07/08/2013, conduzia 

sua motocicleta na Rua José Estevão Torquato, no bairro Jardim Vitória, 

quando um caminhão da Prefeitura de Cuiabá localizado à sua frente, 

deixou cair óleo na pista, provocando a sua queda. Dessa forma, 

reconhecida a responsabilidade subjetiva do réu em não dar baixa no 

mandado de prisão em aberto, resta analisar se restou demonstrada a 

conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou 

o dolo da Administração Pública. No caso em apreço, o autor afirma que 

foi preso no período de 17/07/2015 a 18/07/2015, uma vez que 

equivocadamente constava mandado de prisão em aberto em seu nome, 

pelo que requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, em face da ilegalidade 

da prisão e das lesões corporais sofridas pela ação truculenta dos 

agentes policiais. Em sede de defesa, o requerido aduziu a inexistência de 

responsabilidade do ente público, ao afirmar que os agentes públicos 

agiram em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que privaram a 

liberdade do autor em virtude de descumprimento de ordem judicial, 

sustentando, ainda, que o procedimento adotado pelos Policiais não 

desbordou na legalidade, consistindo exercício regular do direito e do 

estrito cumprimento do dever legal pelos agentes públicos. No entanto, 

restou evidenciado pelo conjunto probatório que houve equívoco por parte 

dos Policiais, os quais realizaram a prisão do autor de forma indevida, 

mesmo porque os próprios reconheceram o lamentável engano e 

procederam a liberação do requerente, restando configurado, portanto, o 

dever de indenizar do ente estatal. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO INDEVIDA MAJORAÇÃO DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 STJ. 1. Trata-se 

de ação através da qual o autor pretende a condenação do ente 

demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em 

virtude de sua prisão indevida, demanda julgada parcialmente procedente 

na origem. 2. A responsabilidade civil do estado do rio grande do sul é 

objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da constituição federal, 

respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, 

seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de 

causalidade e o dano. Entretanto, a responsabilização do ente público 

poderá ser afastada caso evidenciada alguma das excludentes do dever 

de indenizar, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da teoria 

do risco administrativo. 3. No caso em comento, o demandante afirmou que 

após abordagem policial, foi preso no período de 14/03/2016 a 18/03/2016, 

uma vez que equivocadamente constava mandado de prisão em aberto no 

sistema da SUSEPE, tendo em vista que foi colocado em liberdade após a 

expedição de Alvará de Soltura expedido pelo Juízo da Vara de 

Execuções Criminais de Santa Maria/RS, pelo que, requereu a condenação 

do ente demandado ao pagamento de indenização a título de danos 

extrapatrimoniais, em face da ilegalidade da prisão. 4. De acordo com o 

conjunto probatório colacionado nos autos, restou comprovado pelos 

documentos de fls. 202/206, que houve equívoco por parte dos Policiais, 

os quais realizaram a prisão do demandante de forma indevida, pelo que, 

resta configurado o dever de indenizar do demandando. 5. Danos Morais - 

Os fatos narrados ensejam suficiência probante do dano moral, razão pela 

qual, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta para a fixação 

de indenização por danos morais, em hipóteses símiles, o valor de R$ 

3.000,00 (...) arbitrado na sentença, se mostra aquém dos valores 

adotados em casos análogos ao presente, motivo pelo qual deve ser 

majorado para R$ 5.000,00 (...) atendendo aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser 

irrisória, de modo a fomentar a recidiva, bem como que o "quantum" 

reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, 

sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. 6. Juros 

Moratórios - No pertinente aos juros moratórios, estes devem 

corresponder ao índice aplicado à caderneta de poupança, contados da 

data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. 7. Sentença 

parcialmente reformada. DUPLO RECURSO. RECURSO DO RÉU 

DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE 

PROVIDO, POR MAIORIA (Recurso Cível Nº 71006677447, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 29/06/2017) Nesse mesmo aspecto, cabe acentuar, restou 

evidentemente demonstrado pelo exame de corpo de delito confeccionado 

pela POLITEC que o requerente sofreu várias escoriações pelo corpo 

durante o procedimento que culminou com sua prisão irregular (ID nº 

1945388). Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta 

e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização em hipóteses similares, bem como atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro a indenização a título de dano 

moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Isto posto, julgo procedentes 

os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser acrescida de juros 

da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta 

data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior 

Tribunal de Justiça). Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de julho de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025633-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELTINA DE FRANCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE VETY SOARES DA COSTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IDEVALDO MIO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

1025633-94.2017.811.0041 (PJE 1) Vistos, etc. Intime-se a autora para 

trazer aos autos em 05 dias maiores elementos que demonstrem o não 

cumprimento da liminar. Por outro lado, em homenagem ao princípio da 

celeridade, intime-se o Estado para comprovar o cumprimento da decisão 

judicial, no mesmo prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de julho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001734-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

PREGOEIRA OFICIAL (IMPETRADO)

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO: 1001734-33.2018.8.11.0041. 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Impetrante noticia o descumprimento da liminar, a 

qual determinou que a autoridade coatora realize a suspensão do contrato 

(ou da confecção dele, se for o caso) relativo ao Pregão Eletrônico nº 

063/2016, até o final julgamento do recurso. O art. 139 do Novo CPC 

dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, 

aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de 

coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 

461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe
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tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, PREGOEIRA E DO 

DIRETOR ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ E SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

(SEMOP), bem como, do Procurador Geral do Município, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária de R$300,00 

(trezentos reais), a ser bloqueada via BACEN JUD da conta bancária das 

autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, 

para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 

330 do Código Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para 

apuração de delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da 

Lei 8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020832-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VIEIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1020832-38.2017.8.11.0041 (PJE4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio-doença (91) n°. 

6154242658, ao Requerente APARECIDA VIEIRA DA ROCHA, devendo 

este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, 

nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91. Relata que a Autarquia ré, 

inobstante a mantença da incapacidade, cessou o beneficio do autor em 

13/01/2018, assim, requer novamente a implantação do benefício. Pois 

bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. 

Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas 

atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, 

§5º e 461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da tutela de urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de Julho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001853-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ADRIANO MARQUESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1001853-85.2016.811.0001 (PJE5) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio-doença (91) n°. 

5505321840, ao Requerente ROBERTO ADRIANO MARQUESI, devendo 

este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, 

nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91. Relata que a Autarquia ré, 

inobstante a mantença da incapacidade, cessou o beneficio do autor em 

25/06/2018, assim, requer novamente a implantação do benefício. Pois 

bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. 

Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas 

atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, 

§5º e 461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da tutela de urgência, determino a intimação pessoal do SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como, 

da AGU, na pessoa do Procurador Federal em MT, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária a ser bloqueada 

via BACEN JUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

DELITO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 11 de Julho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020855-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1020855-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Lançamento Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por CRISTIANO LUIZ DRESCH em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão dos créditos 

inscritos em Dívida Ativa – CDA nº 1205264, CDA nº 1205276, CDA nº 

1205277 bem como que seja determinada a exclusão do nome do 

requerente do Cadin e da Dívida Ativa. Em síntese, é o que merece 

registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de 

Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em 
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razão de já haver CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886131 Nr: 20619-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LUIZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se o impetrante para requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 04 de Julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 939227 Nr: 54194-53.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, RUI 

DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Vistos, etc. Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando a 

incompetência deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, §1º do 

CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis de Feitos 

Gerais da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 851085 Nr: 54075-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 811595 Nr: 18083-07.2013.811.0041

 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 - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 (..............) ISTO POSTO, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO.Cite-se a requerida, para, querendo, contestar no prazo 

legal.Após, vistas à PGE para impugnação, e vistas ao MP.Por fim, cls. 

para sentença.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de julho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 831961 Nr: 37578-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DE ABREU CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI 

NASCIMENTO PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 778064 Nr: 31454-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO DA SILVA PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB:9244, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROC FED.
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 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 778064

Vistos, etc.

Cuida-se de ação proposta contra o INSS objetivando o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença cessado indevidamente, e posterior 

conversão em aposentadoria.

Compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 303/307 

que a enfermidade que acomete o autor não decorre de acidente de 

trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do 

disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja 

em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o 

litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.

Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC determina que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.

Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas 

da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e 

remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 05 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1030221 Nr: 36893-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA SOARES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido do requerente de fls. 188, no mais, determino que 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 09 de Julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 397966 Nr: 32299-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao 

Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a 

incapacidade parcial.Condeno, também, o Requerido ao pagamento das 

parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação indevida 

até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do 

provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos 

de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A 

da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão 

incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor 

este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, 

§ 3º e § 8º do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 879176 Nr: 16291-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIME DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido da executada de fls. 61/63-v, no mais determino que se 

expeça o oficio requisitório.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 10 de Julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 846457 Nr: 50070-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CAVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - 

OAB:8.538-A/MT, roque ademir da silva vieira - OAB:16.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROC.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo, o Estado de Mato Grosso e, 

desta feita deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do E. 

TJ/MT, expedindo-se o ofício-precatório, nos termos do art. 535, I, II do 

NCPC/2015.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Julho de 2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 772993 Nr: 26123-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMÓVEIS E TURISMO LTDA, AGNALDO 

CÉSAR MODENEZ SOUZA, GISLAINE DE FREITAS SOUZA, GONÇALO 

MARQUES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, VIVIANE APARECIDA SEIDL - 

OAB:3996/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 
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JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 360m² do terreno localizado na Rua dos Eucaliptos, lote 10, 

quadra 14, Bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá-MT, ao Estado, 

expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral. Via de 

consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Autorizo, por parte das requeridas, o levantamento do valor depositado à 

fl. 74, depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 

3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam 

sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 

dias, para conhecimento de terceiros.Referido valor deve ser 

desmembrado conforme avaliação de fl. 32, sendo a parcela do terreno de 

R$35.593,20 para o proprietário GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO, e 

as benfeitorias e culturas para os possuidores, AGNALDO CÉSAR 

MODENEZ SOUZA e GISLAINE DE FREITAS SOUZA, no valor total de 

R$43,828,73.Para tanto, intimem-se as requeridas para apresentarem a 

prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado 

em 10 dias. Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com 

o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Condeno os 

requeridos, em partes iguais, ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos temos do § 3º, 

I, do art. 85 do CPC.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, 

remeta-se ao arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de 

julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 419523 Nr: 5828-22.2010.811.0041

 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: CICERO JULIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10.269/MT, NORBERTO MARQUES DA SILVA - 

OAB:11724, RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA - OAB:12634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio 

doença acidentário enquanto durar a incapacidade parcial.Condeno, 

também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do 

respectivo benefício, desde a cessação indevida até o restabelecimento 

do benefício em razão da concessão do provimento antecipatório, 

respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), 

devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 

8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a 

partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessár io ,  consoante determina o  ar t .  496,  I ,  do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de Julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 312055 Nr: 18433-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDÉSIO MATEUS ZANDONADI, MARIA DE 

LOURDES SINAIDI ZANDONADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Em atenção à decisão de fls. 1711/1712, certifico que o processo foi 

devolvido à conclusão apenas em razão do fato de que a decisão não 

havia sido lançada integralmente no Sistema Apolo, fato que também não 

ocorreu nessa ocasião. Tendo em vista a manifestação do perito, 

impulsiono esses autos para manifestação das parte no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 728304 Nr: 24217-21.2011.811.0041

 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: ANTÔNIA GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - 

OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que a procuração de fl. 12 constitui os advogados do escritório 

Bernardino, Krominski & Xavier como patrono da parte autora.

Ocorre que, após a sentença, foi juntado o substabelecimento, sem 

reserva de poderes, ao advogado Carlos Frederick S. I. de Almeida, à fl. 

117.

Deste modo, intimo todos os advogados da autora para, no prazo de 5 

dias, informarem quem receberá os honorários de sucumbência, ou seja, 

qual o nome deverá figurar como credor no ofício de RPV que será 

expedido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005237-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA RODRIGUES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005237-62.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que fora deferida medida 

liminar na qual restou determinado que o Estado de Mato Grosso forneça o 

medicamento denominado “Macitentan (Opsumit) 10 mg”, conforme se vê 

no ID n°. 12092393. Destaca-se que o Estado de Mato Grosso realizou 

depósito judicial de valores para a aquisição de uma caixa do 

medicamento, ou seja, um mês de tratamento (ID n°. 13136715). Por esta 

razão, tendo em vista que o objeto da demanda tem por objeto assegurar o 

tratamento de saúde à autora foi determinada a intimação do Estado de 

Mato Grosso para realizar o depósito complementar do valor necessário 

para três meses de aquisição do medicamento, bem como fora 

determinada a liberação do valor constante nos autos, com a consequente 

expedição de alvará eletrônico. Ao ID n°. 13994101, petitório do autor 

requerendo a liberação imediata dos valores. Verifica-se a relevância no 

pleito do autor, uma vez que, a demora na liberação dos valores poderá 

acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde. Desta feita, 

tenho por bem, deferir o pedido ID n°. 13994101, não havendo que se falar 

em aplicação do provimento n° 68/2015 CNJ, posto que o próprio Ente 

Público voluntariamente depositou os valores para aquisição do 

medicamento. Assevero que o referido provimento tem por finalidade 

evitar lesão de difícil reparação a qualquer das partes e assegurar o 

resultado útil do processo, contudo, no presente caso, o efeito será 

reverso. Ademais, cumpre salientar que, ainda que o Ente Público 

desejasse impugnar a presente decisão através de recurso, lhe careceria 

um dos pressuposto de admissibilidade, tendo em vista, que não resta 

demonstrado o interesse recursal, ante o depósito voluntário dos valores. 

Assim, expeça-se o alvará. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Julho 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1020098-53.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. 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. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, verifica-se que com a distribuição de 

competências vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete às 

Varas Especializadas da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro 

lado, compete à 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá “Processar e julgar as pretensões prevista no art. 98, I 

a VII e Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 

13/7/90 - nos casos previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. 

Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

que o Juízo competente para processar ação que tenha por objeto a 

proteção de interesses individuais homogêneo de crianças e adolescente 

à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, senão vejamos: “Art. 148. 

A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...). IV - 

conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 

209; (...).” “Art.208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – 

de acesso às ações e serviços de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 

do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações 

previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou 

deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta 

para processar a causa, ressalvadas a Desta feita, em se tratando de 

ação que tem por objeto a prestação de tratamento de saúde, compete à 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito, posto que em razão do princípio da 

especialidade o referido Juízo detém a competência absoluta. A propósito, 

esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

como se vê no seguinte julgamento de Conflito de Competência: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O 

JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT 

E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, 

RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – 

IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações que envolvam incapazes é 

do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste 

caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se 

na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da 

competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a 

apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos 

ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (CC 40221/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo nosso). Ademais, ressalta-se que em 

se tratando de incompetência absoluta, está poderá ser alegada de ofício, 

nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo Civil de 2015. 

Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício insanável, e por 

ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da preclusão, 

razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando a incompetência 

deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, urgência. Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019895-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DIVA ARRUDA JURHOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO SEGES-MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019895-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ELIANE DIVA ARRUDA 

JURHOSA contra ato tido por coator de lavra do GERENTE DE CARGOS, 

CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, do COORDENADOR DE APLICAÇÃO e do 

ANALISTA ADMINISTRATIVO DA SEGES, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda à progressão horizontal da 

Impetrante da Classe B para a Classe D. Aduz, em síntese, que é 

servidora pública efetiva, pertencente a Área Meio da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de 

Mato Grosso, Cargo 5349 Analista Administrativa L 10052, Nível A-008, 

Classe B, Matricula 257857-1, lotada na Superintendência Administrativa 

181218, tendo requerido em 18.10.2017 a sua progressão funcional 

horizontal para a Classe D. Assevera que teve negado seu pedido 

administrativo para a Classe D, sob a alegação que a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso elaborou o Parecer nº 77/SGGP/2015, que 

manifestou seu entendimento de haver inconstitucionalidade formal e 

material na Lei nº 10.2122/2014 e, por esse motivo, concluiu que os 

requerimentos dos servidores que postulem pela aplicação dos 

dispositivos viciados devem ser indeferidos pela Secretaria de Estado de 

Gestão/SEGES. Pontua que a SEGES/MT vem causando enorme prejuízo à 

Impetrante, violando o seu direito líquido e certo, bem como o princípio da 

isonomia. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade coatora que proceda à progressão 

horizontal da Impetrante da Classe B para a Classe D. Pois bem. Cumpre 

destacar que, neste momento processual, a pretensão do Impetrante 
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encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 

12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de 

medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens, como ora se transcreve: “Art. 7 (...). § 2º Não 

será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza”. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO 

DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA 

DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 

7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) – 

Destacamos. Desta feita, o Impetrante, ao pretender que a autoridade tida 

por coatora seja compelida a proceder com a progressão horizontal da 

Impetrante da Classe B para a Classe D, busca, nitidamente, a concessão 

de vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima 

mencionadas. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida antecipatória, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019301-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SPAGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019301-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por JAIR SPAGNOL E 

OUTRO, neste ato representado por Jair Spagnol, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Aviso 

de Cobrança Fazendária nº 352486/1624/32/2016, bem como que seja 

determinada a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em 

favor da Requerente. Aduz, em síntese, que atua no ramo de cultivo de 

soja, realizando mensalmente o recolhimento dos tributos regularmente, 

com a devida entrega da documentação necessária junto aos órgãos 

competentes. Relata que foi notificado pelo órgão fazendário estadual por 

meio do Aviso de Cobrança Fazendária nº 352486/1624/32/2016 sobre a 

cobrança de multa acessória no valor de R$ 295.780,00 (duzentos e 

noventa e cinco mil setecentos e oitenta reais), sob o fundamento de não 

entrega de arquivo sped. Assevera que, não obstante tenha apresentado 

pedido de Revisão de Lançamento impugnando o valor arbitrado no 

mencionado Aviso de Cobrança Fazendária, seu pedido foi indeferido, 

mantendo os lançamentos constantes na Conta Corrente Fiscal. Pontua 

que o ato praticado pelo Fisco Estadual está eivado de ilegalidade, lesando 

o seu direito líquido e certo. 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 determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendária nº 

352486/1624/32/2016, bem como que seja determinada a expedição da 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Requerente. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 13965522 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, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010581-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1010581-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento dos veículos TRATOR M. BENZ AXOR 2540 S 

2008/2008 PLACA NJT 1717 RENAVAM 00973793481 E TRATOR M. BENZ 

ACTROS 2646LS 6X4 2011/2011 PLACA NPQ 8784 RENAVAM 

00340219777. 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. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que os veículos TRATOR M. BENZ AXOR 2540 

S 2008/2008 PLACA NJT 1717 RENAVAM 00973793481 E TRATOR M. 

BENZ ACTROS 2646LS 6X4 2011/2011 PLACA NPQ 8784 RENAVAM 

00340219777 sejam licenciados sem que haja a baixa nas pendencias 

referente ao gravame vinculado ao veiculo. Com relação ao gravame, 

denota-se que a falta de regularização no tocante as pendencias 

financeiras referentes ao veículo, não obstam a possibilidade de obter a 

documentação necessária para a circulação do veículo, haja vista que, 

não cabe a autoridade coatora o poder de reter tais documentos, salvo 

nos casos expressamente previstos em lei, caso este em que não haveria 

tal possibilidade. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO ATIVO - VEÍCULO EM 

TRÂNSITO SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO - VIOLAÇÃO À REGRA DO 

ART. 230, V, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER AO REGISTRO E 

LICENCIAMENTO ANTE À EXISTÊNCIA DE GRAVAME (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) ANTERIOR À AQUISIÇÃO - AUTORIZAÇÃO PARA A 

AGRAVANTE PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

PERANTE O DETRAN - DEMAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS NO AGRAVO - 

INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tutela antecipada será concedida, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de 

resultado útil do processo.Concede-se, entretanto, a liminar, para autorizar 

a agravante a providenciar a renovação licenciamento junto ao 

Departamento de Trânsito até posterior julgamento meritório da ação 

principal. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 

10/04/2018) Assim, o condicionamento do ato de licença a baixa do 

gravame pendente 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. 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 os 

veículos TRATOR M. BENZ AXOR 2540 S 2008/2008 PLACA NJT 1717 

RENAVAM 00973793481 E TRATOR M. BENZ ACTROS 2646LS 6X4 

2011/2011 PLACA NPQ 8784 RENAVAM 00340219777 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, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019431-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE ROSA PIRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019431-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ROSIENE ROSA PIRES em 

face de ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SAÚDE, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do ato que determinou o desconto 

de valores na folha de pagamento da Impetrante a partir de fevereiro de 

2018. Em síntese, é o que merece registro. De acordo com o art. 96, inciso 

I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas 

Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos 

Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019565-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019565-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GS COMÉRCIO DE MOTOS 

LTDA (MUNIQUE MOTORS – BMW MOTOS)contra ato indigitado coator da 

lavra da SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

SEJUDH/PROCON-MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Impetrante. 

Aduz, em apertada síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0413-008.600-8, aplicou multa administrativa no valor de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob o fundamento de que infringiu 

diversos ditames presentes na legislação consumerista. Sustenta que 

atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, 

não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando 
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ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada; 

invoca o princípio da proporcionalidade; objeta sobre o desvio de 

finalidade da multa. Escuda a sua pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa 

imposta à Impetrante. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação de multas pelo PROCON contra a empresa-Impetrante possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Em que pese louvável a argumentação 

despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos 

pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não 

está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, 

à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos 

autos, notadamente pelo Auto de Infração nº AI.2013.07.0016, que deu 

azo à imposição da multa em que se pretende a suspensão da sua 

exigibilidade (ID nº 13993768), qual seja a FA nº 0413-008.600-8, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor das multas administrativas sejam consideradas 

excessivas, fato é que as mesmas atenderam aos parâmetros legais, não 

restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a 

falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. 

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta 

foi determinada por meio de processo administrativo em estrita 

observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos 

por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa à parte Impetrante, inclusive em grau recursal, conforme se denota 

das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões 

administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos 

aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões 

encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante 

previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 

9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária 

encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual, inclusive se 

utilizando de recurso à segunda instância administrativa. Com efeito, não 

houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no 

processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, 

razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da 

Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos 

atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de 

caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói 

a hipótese prevista no art. 151, II do CTN. Nesse sentido dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA 

ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO 

DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na 

tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está 

consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da 

subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos 

do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de 

consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Impetrante, mas sim nítida aplicação do 

princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um do fumus boni iuris. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 
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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, 

10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019984-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1019984-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por L. FERNANDO 

PROVENZANO DE SOUZA-ME contra ato indigitado coator da lavra do 

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS RECEITAS (SIOR) DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda 

imediatamente com a reativação da inscrição estadual da Impetrante (nº 

13.420.105-1). 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, teve sua 

inscrição estadual suspensa no dia 05/07/2018, após passar por vistoria 

no dia anterior (04/07/2018), entretanto alega que não foi devidamente 

notificado sobre tal suspensão, e que não obteve prazo legal para 

responder as alegações da Impetrada, bem como para realizar 

adequações exigidas pela mesma. 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 13.420.105-1). 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 

14031058, 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. Assim, estando 

presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, impõe-se 

o deferimento parcial da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, tão somente para 

determinar à autoridade coatora que proceda imediatamente com a 

reativação da inscrição estadual da Impetrante (nº 13.420.105-1), 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, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019872-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CALMON SILVA GUERRA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1019872-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por LEONARDO CALMON S. GUERRA 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 FIAT PALIO ELX/FLEX, MT, PLACA 

NJD2466, RENAVAM 00970273940, CHASSI 9BD17140A85267077, 

ANO2008/MOD2008 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. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo FIAT PALIO ELX/FLEX, MT, 

PLACA NJD2466 ,  RENAVAM 00970 2 7 3 9 4 0 ,  C H A S S I 

9BD17140A85267077, ANO2008/MOD2008 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: 14018863), 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 FIAT PALIO ELX/FLEX, MT, 

PLACA NJD2466 ,  RENAVAM 00970 2 7 3 9 4 0 ,  C H A S S I 

9BD17140A85267077, ANO2008/MOD2008 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, 10 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015549-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O (ADVOGADO)

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1015549-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Lançamento Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por MARCO ANTONIO DE MELO em face da FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão dos créditos inscritos em Dívida Ativa – CDA nº 2017100294, 

bem como que seja determinada a exclusão do nome do requerente do 

Cadin e da Dívida Ativa. Em síntese, é o que merece registro. Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015611-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1015611-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Lançamento Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por UNIKA COMERCIO DE DERIVADOS DE PAPEIS LTDA ME em face do 

ESTADO DO MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão dos créditos inscritos em Dívida Ativa – CDA nº 

2017472144, bem como que seja determinada a exclusão do nome do 

requerente do Cadin e da Dívida Ativa. Em síntese, é o que merece 

registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de 

Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em 

razão de já haver CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015290-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEYNE FABIOLLA SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1015290-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FRANCISLEYNE FABIOLLA SANTIAGO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ MT, objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo TOYOTA ETIIS SD XLS, PLACA 

NTX1315, CHASSI 9BRB29BT7E2027425, ANO 2013/2014, COR BRANCA 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, bem como a suspensão das multas lançadas sobre 

seu veículo e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída a sua CNH. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo TOYOTA 

ETIIS SD XLS, PLACA NTX1315, CHASSI 9BRB29BT7E2027425, ANO 

2013/2014, COR BRANCA seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual, bem 

como a suspensão das multas lançadas sobre seu veículo e, ainda, a 

suspensão da pontuação atribuída a sua CNH. Analisando sumariamente 

os autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação 

regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para 

tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de 

Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em 

caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 

281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração 

ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, 

da relação das multas apresentadas (ID: 13489877), denota-se que não 

se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme 

aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 

312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem 

assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. De outro modo, 

quanto ao pedido de suspensão das multas lançadas sobre o veiculo e da 

pontuação vinculada a CNH da impetrante, entendo que a medida liminar 

não suporta tal pretensão, uma vez que para suspender as infrações de 

transito é preciso uma maior dilação probatória, e, ainda, a suspensão dos 

pontos da CNH está condicionada a anulação das multas que os 

ensejaram. Nesse diapasão, tem apontado a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

C/C REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE EXCLUSÃO DE PONTOS NA CARTEIRA 

– CONDICIONAMENTO A NULIDADE DE MULTA – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como pontos na CNH, deve 

se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo, ficar condicionada ao seu prévio pagamento. (Ap 

125695/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 

31/10/2013). Portanto, ante ao contexto apresentado e devidamente 
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fundamentado, entendo por bem deferir parcialmente a liminar pleiteada. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo TOYOTA ETIIS SD XLS, PLACA NTX1315, CHASSI 

9BRB29BT7E2027425, ANO 2013/2014, COR BRANCA sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020109-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH PEREIRA TORRES OAB - RJ61045 (ADVOGADO)

MARIA HELENA DA SILVA MARINHO OAB - RJ90374 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1020109-82.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária Declaratória com pedido de 

tutela de urgência antecipada proposta por LUIZ FABIO PEREIRA DOS 

SANTOS, em face de ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO 

DE PESQUISA E AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 

(CEBRASPE), objetivando, com a concessão do provimento antecipatório, 

que seja determinada a suspensão do ato que declarou a inaptidão no 

Exame de Saúde e do ato que o desclassificou a condição de deficiência, 

bem como seja garantida a participação no teste físico, até decisão final 

da presente ação. Aduz, em síntese, que concorreu a uma vaga ao cargo 

de cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso edital nº 1–PJC/MT, de 16 de março de 2017. 

Relata que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência, por 

possuir limitação de movimento no punho esquerdo de caráter definitivo. 

Afirma que foi aprovado nas provas objetivas, discursivas, oral e na 

prova de títulos, contudo, a perícia médica realizada no certame não 

reconheceu a condição do Autor como deficiente físico e no Exame de 

Saúde fora considerada inapto. Por fim, alega que o laudo pericial chegou 

a conclusão equivocada, bem como fora elaborado de forma superficial, 

razão pela qual requer a suspensão do ato atacado. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 

300 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 Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar 

tal providência, até mesmo para garantir o princípio 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. Busca o autor a concessão 

do provimento antecipatório, para que seja determinada a suspensão do 

ato que declarou a inaptidão no Exame de Saúde e do ato que o 

desclassificou a condição de deficiência, bem como seja garantida a 

participação no teste físico, até decisão final da presente ação. No que 

tange aos concursos público, interessante a lição de José dos Santos 

Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e 

psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto 

seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 

procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na 

verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos." 

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2001, p. 472). Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 14045555 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que o autor não demonstrou de forma cristalina 

a irregularidade no ato administrativo praticado pelas Requeridos, bem 

como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

atribuída. Destaca-se que o ato a qual a requerente busca suspensão 

cinge-se quanto a impugnação de resultado de exame de saúde que 

atestou sua incapacidade para o exercício do cargo, bem como sua 

desclassificação na condição de deficiente. Assevera-se que não se 

mostra razoável, nessa seara de cognição, desconsiderar laudo médico 

que reconhece a condição do requerente como inapto, uma vez que, que 

se os documentos trazidos foram apresentados unilateralmente. Desta 

forma, se mostra imprescindível submeter tal demanda ao crivo do 

contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, e, ainda , se constata 

a necessidade de realização de perícia médica judicial. No mesmo 

diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA 

CONSIDERADA INAPTA NO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL - AUSÊNCIA 

DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - EXAMES MÉDICOS 

APRESENTADOS PELA AUTORA QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E 

MENTAL - CONTRADIÇÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NULIDADE DA 

SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.O 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 

eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constante em 

exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à 

incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo 

público almejado.A perícia médica judicial é procedimento indispensável 

para dirimir qualquer contradição entre o laudo emitido pela Administração 

Pública e laudo médico apresentado pelo interessado. (Apelação / 

Remessa Necessária 123330/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

do provimento antecipatório. Portanto, a medida que se impõe é o 

indeferimento do provimento antecipatório. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado. Cite-se os Requeridos, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012115-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C A GONCALVES IND E COM DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerencia de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - GFMEP (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012115-03.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa 

autora, C. A. GONÇALVES IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP., contra 

decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do Mandado de 

Segurança impetrado contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA 

ESPECIALIZADA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP, DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. A Embargante alega que a 

decisão combatida é omissa, porque não analisou o pedido de reativação 

da Inscrição Estadual da Impetrante, que foi suspensa sem direito ao 

contraditório e à ampla defesa. É o necessário relato. Fundamento e 

decido. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos (CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Ponderando as assertivas da 

Embargante, vislumbro a existência de omissão na decisão, o que torna 

possível sua retificação. In casu, a omissão se verifica na medida em que 

não foi analisado o pedido de reativação da Inscrição Estadual da 

Impetrante. Como é sabido, constitui violação a direito líquido e certo o ato 

que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa sem 

antes oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa 

(Constituição da República, Art. 5º, inc. LV). Ocorre que, na situação em 

voga, conforme se vê da Notificação n. 356142/1627/68/2017 (ID. n. 

13059448), de 15/12/2017, foram concedidos 02 dias para que a 

Impetrante regularizasse a pendência indicada, qual seja a resultante do 

descumprimento de obrigação acessória pela não entrega do(s) PGDAS-D 

e/ou DEFIS. Ademais, dos documentos juntados, vê-se que foi aberto 

processo administrativo visando à discussão da penalidade imposta, mas 

resultou no indeferimento da pretensão do contribuinte (ID. n. 13059545). 

Diante disso, não há que se falar em ausência do devido processo legal 

no âmbito do PAT. Nesse sentido, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA – SUSPENSÃO SUMÁRIA 

PELO FISCO ESTADUAL – LEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

COMPROVADO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Não se 

mostra patente a ilegalidade na suspensão do cadastro da contribuinte, 

uma vez que não há evidências da ocorrência de violação do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, já que a suspensão foi realizada dentro 

dos limites legais, e a contribuinte, devidamente notificada, não procedeu à 

regularização, dentro do prazo permitido. Direito líquido e certo é aquele 

que se apresenta manifesto, o que não ocorre nos autos. (Apelação / 

Remessa Necessária 131522/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015) Dessa forma, 

devem ser acolhidos os Embargos para que seja sanada a omissão 

verificada, porém, deve ser indeferido o pedido de reativação da Inscrição 

Estadual da Impetrante, pelas razões expostas alhures. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos e, no mérito, porque presente a omissão, os ACOLHO, 

no sentido de analisar o pedido de reativação da Inscrição Estadual da 

Impetrante, o qual INDEFIRO, por não vislumbrar a fumaça do direito. 

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 Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 10 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: 1019422-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JACOB SANTANA SABINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1019422-08.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: BENEDITO JACOB SANTANA 

SABINO IMPETRADO: GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, movido por 

Benedito Jacob Santana Sabino, em desfavor do Gerente de Informações 

– IPVA/GIPVA, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. 

Após análise do mandamus, verifica-se que a competência para 

processar e julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda 

Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer 

inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu 

processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 

023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de 

Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da 

competência para processar e julgar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 

2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e 

procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 10 de julho de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036446-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TIAGO QUINTEIRO CATTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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 DESPACHO Autuação: 01/12/2017 - Última distribuição: 

04/12/2017 - Valor da causa R$ 35.305,00 AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXIGENCIA DE DEBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA 

DE URGENCIA Nº 1036446-83/2017 REQTE: SILVANA QUINTEIRO JARDIM 

- CPF nº. 365.510.231-34 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 Vistos, 

etc. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGENCIA DE DEBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA, distribuída 

inicialmente ao Juízo da Décima Vara Cível da Capital em 01/12/2017, por 

SILVANA QUINTEIRO JARDIM – CPF Nº 365.510.231-34, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que pretende 

liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência, para que o 

Município Requerido seja compelido a excluir o nome da Requerente dos 

cadastros restritivos de credito e dar baixa nos protestos de títulos, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária pelo seu 

descumprimento. Amparou a sua pretensão liminar à vista dos requisitos 

do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu fosse julgada 

inteiramente procedente a presente ação, condenando-se o Município 

Requerido ao pagamento de danos morais e materiais, no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) corrigidos com os acréscimos legais até a data 

do efetivo pagamento; bem como seja repetido o indébito no valor R$ 

5.305,00 (cinco mil trezentos e cinco reais). Por fim, requereu a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a correção do nome 

da Autora no sistema PJE, conforme consta na inicial, tendo em vista que o 

sistema não aceita correção pela Parte, quando o CPF já se encontra 

cadastrado – ID 10946434. À causa foi atribuído o valor de R$ 35.305,00 

(trinta e cinco mil trezentos e cinco reais). Junto com a inicial vieram os 

documentos ID’s nºs 10946433, 10946558, 10946590, 10946677, 

10946691, 10946716, 10946711, 10946819, 10946867, 10946883, 
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10946895, 10946898, 10946890, 10946907, 10947068, 10946935, 

10946961, 10946926, 10946978, 10946985. Autos conclusos, em 

04/12/2017 o Juízo da Décima Vara Cível da Capital verificando que a 

inicial tinha sido direcionada à Vara de Execuções Fiscais desta Capital, 

determinou o encaminhamento dos autos para a devida redistribuição - ID 

10947412, tendo sido cumprida a decisão em mesma data – Evento n. 

13934895 e vindo os autos eletrônicos à conclusão em 06/12/2017 – 

Evento n. 13985181. Eis o relato necessário. DECIDO. Verifica-se desse 

logo que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, sendo eles: a) ausência de pedido de 

mérito pretendendo a declaração da inexigibilidade do crédito fiscal e b) 

ausência de qualificação correta da Parte Requerente. Com efeito, 

constata-se que as tutelas reclamadas pela Requerente advém da 

necessidade de ampla discussão sobre a exigibilidade dos títulos 

executivos extrajudiciais – CDA’s. Dessa forma, assumindo o pedido 

dentro do processo de conhecimento grande importância, pois define os 

limites da demanda, mostra-se imperioso que a Requerente formule pedido 

de mérito pretendendo inicialmente a declaração da inexigibilidade do 

crédito fiscal. Além disso, a Requerente foi qualificada erroneamente, 

posto que a ação fora proposta por SILVANA QUINTEIRO JARDIM e a 

Procuração Ad Jutitia fora outorgada por SILVANA TIAGO QUINTEIRO – ID 

10946867, havendo necessidade de alteração no Mandato ou na inicial, 

sendo certo que constam dos autos eletrônicos que a Requerente 

denominou-se como SILVANA TIAGO QUINTEIRO CATTIN. Assim, face ao 

disposto no Art. 321 do CPC/2015[1], INTIME-SE a Advogada da Autora 

(PJe e DJe), para que proceda à EMENDA DA INICIAL, declinando pedido 

de mérito quanto à inexigibilidade do crédito fiscal, consubstanciado nas 

CDA’s n.ºs 1050372 e 1225433, bem como indique corretamente os nomes 

constantes da exordial e da Procuração ad jutitia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme determinam o Art. 

330, §1º, inc. I c/c Art. 321, Paragrafo Único do CPC/2015, extinguindo-se 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. I do 

CPC/2015[2]. Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a emenda da inicial, 

CERTIFIQUE, inclusive sobre tempestividade, e remetam-se estes autos 

eletrônicos imediatamente À CONCLUSÃO, para decisão da antecipação 

da tutela ou para sentença de extinção, conforme certificado sobre o 

cumprimento. PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 

12 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito PRN [1]. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. [2]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...).”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 791594 Nr: 45674-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 

3.934, LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA - OAB:RJ/123.433, 

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc.

OI S/A, devidamente qualificada nos presentes autos como embargante, 

interpôs Embargos de Declaração às fls. 124/135 em face da sentença 

proferida às fls. 119/122 sob o argumento de que houve omissão, pois, 

não exerceu o controle de constitucionalidade uma vez que deixou de 

apreciar os argumentos expostos com relação à Ação Direta de 

Constitucionalidade nº 4.023.

Por outro lado, a parte embargada, qual seja, o Estado de Mato Grosso, 

igualmente interpôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes às 

fls. 137/140 também contrária a sentença de fls. 119/122 em que alega 

omissão pelo fato de a referida sentença não observou a incidência do 

artigo 85 do NCPC.

Assim, requerem o recebimento dos embargos declaratórios, visando que 

sejam sanados os vícios apontados.

Ambos embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 

1.023 do NCPC e conforme certificado às fls. 136 e 141.

Instados a se manifestarem quanto aos efeitos infringentes dos embargos 

de declarações, ambos contrarrazoaram e pugnaram para que não 

fossem acolhidos.

Vieram os autos conclusos.

É o Breve Relato.

Decido.

Os Embargos Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, 

dúvidas, omissões, contradições ou erro material no julgamento.

De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os 

Embargos, posto que a irresignação de ambos embargantes dizem 

respeito à essência da decisão proferida e não a eventual omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que as questões 

apontadas foram devidamente fundamentadas.

Dessa feita, tais embargos não podem ser acolhidos na via eleita.

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de fls. 124/135 e de fls. 

137/140, permanecendo inalterada a sentença de fls. 119/122, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002407-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002407-94.2016.8.11.0041. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 

1002407-94/2016 RQTE: LAUDIR TRANSPORTE LTDA CNPJ nº 

03.140.007/0001-05 RQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 454 Vistos, etc... 

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe ID 513191 - em 

22/02/2016, por LAUDIR TRANSPORTE LTDA – CNPJ nº. 

03.140.007/0001-05, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados na inicial, pretendendo em sede de tutela antecipada a 

suspensão da exigibilidade do crédito e das inscrições de dívida ativa 

decorrentes de autos de infração, bem como para que se forneça a 

certidão de regularidade fiscal em nome da Empresa Autora e ainda, que 

seja acolhida a preliminar de prescrição quinquenal, para se anular os 

autos de infração instaurados a partir do ano de 2006 à 15/12/2010, 

descritos no documento denominado Extrato do Contribuinte (doc. 02), 

tendo atribuído o valor da causa em R$ 652.492,92-. No mérito, pretende a 

Empresa Autora que seja a presente ação julgada procedente, para 

declarar a nulidade da dívida decorrente dos autos de infração 

supostamente irregulares, bem como a desconstituição das inscrições de 

dívida ativa oriunda dos referidos autos, tendo como referencia o 

documento citado no parágrafo anterior, além das custas e honorários 

advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação. A inicial inicialmente foi distribuída à TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA e em 23/02/2016 o MMº Juiz de 

Direito em Substituição legal, Dr. Marcio A. Guedes, proferiu decisão 

declinando da competência para este Juízo da Execução Fiscal – ID 

515476, tendo sido os autos redistribuídos em 15/04/2016, ocasião em que 

vieram à conclusão. Em 15/06/2016, com fundamento no § 2º do Art. 99 do 
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CPC/2015, foi determinada a intimação da Empresa Autora, através de 

seus Advogados, para que juntasse aos autos documentos hábeis a 

comprovação dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido de antecipação 

do pagamento das custas processuais, ID 1444871. Em 05/07/2016, a 

Empresa Autora, através de seus Advogados, peticionou nos autos (ID 

1515711), anexando apenas a Declaração do Presidente do Sindicato das 

Empresas de Transporte Público Alternativo do Estado de Mato Grosso – 

SETA (ID 1515719), alegando que “em atenção ao valor contido na 

simulação realizada para apurar valores das custas processuais... não 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas 

judiciárias, em virtude da Micro Empresa encontrar-se com inúmeros 

problemas financeiros conforme Declaração do Sindicato das Empresas 

de Transporte Público Alternativo de Passageiros de Mato Grosso, 

entidade responsável pela arrecadação as Empresas de Transporte 

Público Alternativo dos valores correspondentes aos passageiros por ela 

transportados... que no bojo da presente ação um dos argumentos 

apresentados é que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, não procede o 

devido repasse do passa livre estudantil há mais de 2 anos, repasse este 

que refere a 40% do faturamento da Micro Empresa, e em decorrência 

disso não tem condições de arcar com as custas processuais sem causar 

ainda mais prejuízos e instabilidade a sua saúde financeira. ... que o objeto 

da presente Ação, visa justamente garantir as Empresas Requerentes o 

direito ao recebimento do passe livre estudantil que tem sido negado em 

razão das multas ilegais e prescritas impugnadas nesta Ação.... Logo, não 

conceder os benefícios da gratuidade da justiça requerido, significa negar 

ao Requerente a busca da tutela jurisdicional do Estado e o acesso a 

justiça .” Em 11 /10/2016, pela MMª Juíza Titular do Gabinete 2 desta vara 

Esp. Execução Fiscal foi proferida decisão INDEFERINDO a ‘assistência 

judiciária gratuita’ e determinada a intimação da Empresa Autora, através 

dos seus Procuradores, para providenciar a juntada nos autos do 

comprovante de recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito, ao fundamento de que “a Empresa Autora 

restringiu-se em juntar apenas um único documento quando do 

requerimento da benesse intitulado “DECLARAÇÃO”, oriunda do Sindicato 

de Empresas de Transporte Público Alternativo de Passageiros (Pessoa 

Jurídica de Direito Privado), da qual se extrai que a referida empresa está 

com dificuldades financeiras, não trazendo aos autos qualquer documento 

público que fosse suficiente para comprovar à época da distribuição da 

presente ação de conhecimento, a sua incapacidade 

econômico-financeira. Assim, inexistindo elemento seguro de convicção 

acerca dos efetivos ganhos da Autora, o que enseja dúvida sobre a 

alegada falta de recursos em arcar com as custas e emolumentos 

decorrentes do protocolo desta ação ou mesmo impossibilidade financeira 

momentânea, o que justificaria o seu recolhimento ao final deste processo, 

há que ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.”, sic, ID 3046400. 

Em 07/11/2016 foi certificado que decorreu o prazo sem manifestação, ID 

3640355. Em 12/06/2017 a Empresa Autora peticionou nos autos, 

requerendo a ‘reconsideração do despacho proferido, com o fim de ver 

concedida a justiça gratuita à requerente, e que ao mesmo tempo, junta 

documentos novos,...”, alegando que “É sabido e consabido que, as 

permissionárias de transporte público estão sendo “perseguidos” por 

todos os meios possíveis, tanto pela concorrência (concessionárias de 

transporte público), quanto pelo próprio ente da administração direta 

(SEMOB). A SEMOB tenta aplicar ilegalmente, de forma ímproba, 

dispositivos inerentes às concessionárias de transporte, para as 

permissionárias de transporte público possa arcar com tais ônus, onde 

claramente ultrapassaria a sua medida do possível e consequentemente 

resultaria na falência de muitas destas. Ocorre Excelência, que nessa 

carnificina, onde grandes empresários e o poder público tentam 

massacrar o microempreendedor desta atividade dominada por 

verdadeiros magnatas, os permissionários estão resistindo, e no meio 

desta guerra, a SEMOB tem confiscado veículos e impedindo 

arbitrariamente inúmeros permissionários de trabalhar com a única fonte 

de renda destes, razões essas que ensejam a concessão da justiça 

gratuita. A SEMOB apesar de já ter sofrido determinação ordenando a 

liberação da licença dos veículos das permissionárias, ainda continuam, 

retendo e coibindo as demais permissionárias. De tal modo, inclui-se a 

requerente, onde esta impedida de exercer sua única fonte de renda, 

acarretando de tal forma, sua indispensável e necessária concessão da 

pretensa justiça gratuita.”, ao final requereu “a apreciação da juntada de 

documentos novos, bem como reconsidere vossa decisão quanto ao 

pedido de justiça gratuita, para que assim, seja finalmente, concedido o 

pleito, como medida de verdadeira justiça.”, sic (negritos originais), ID 

8124780. Em 19/06/2018 o Advogado Dr. Wagner Batista Gomes Nascente 

Junior – OAB/MT 18.499, peticionou nos autos, para “RENUNCIAR A 

TODOS OS PODERES CONCEDIDOS para atuar na defesa dos interesses 

da parte Autora.”, requerendo a sua exclusão “como patrono da causa 

nestes autos, devendo todas as publicações/intimações ser feitas em 

regime de exclusividade, em nome do advogado HUDSON CESAR MELO 

FARIA, inscrito perante a OAB/MT nº 6.474, sob pena de nulidade.”, sic, ID 

13726097. Vieram-me os autos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Primeiramente, cumpre a este Juízo apreciar a questão posta nestes autos 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, quanto ao pedido de ‘reconsideração’ da decisão 

que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa 

jurídica concessionária de serviço público de transporte alternativo, 

qualificada como ‘micro empresa’. Sabe-se que a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça é deferida apenas às pessoas naturais ou 

jurídicas que estejam em situação financeira desfavorável, ab initio ou no 

decorrer do processo, inclusive em fase recursal, entretanto, quando se 

trata de pessoa jurídica, há necessidade de comprovação da 

incapacidade, ainda que momentânea, de arcar com as despesas 

processuais e taxas judiciais. Ressalte-se que não há, nunca houve, no 

sistema legal brasileiro, para as pessoas jurídicas, o direito à gratuidade 

da justiça sem a comprovação de insuficiência de recursos, conforme 

clara dicção do inciso LXXIV da Constituição da República de 1988 e Art. 

98, caput do CPC/2015 (Art. 19 CPC/1973 c/c Art. 4º da Lei nº 

1.060/1954[1]), verbis: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

(negritei). Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. Sobre a necessidade de comprovação da 

incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, há muito 

o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já consolidou que até as empresas 

falidas ou em recuperação judicial, bem como os sindicatos sem fins 

lucrativos, necessitam demonstrar com documentos contábeis a sua 

incapacidade financeira, para fazer jus ao benefício da gratuidade da 

justiça, e ainda, que o valor da causa também deve ser parâmetro para 

justificar a concessão do benefício da isenção do recolhimento antecipado 

das custas processuais, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MATÉRIA QUE 

DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial 

pela indicada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, 

embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram 

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte recorrente. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência 

deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca 

do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao 

juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da 

parte. Precedentes. 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas 

jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o 

preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: 

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de 

miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão 

do benefício da justiça gratuita." (AgRg nos EDcl no Ag 1121694/SP, 

Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04/11/2010, DJe 18/11/2010). 5. Na hipótese, a recorrente não 

comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e 

despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o 

estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo 

interno não provido. (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, AgInt no AREsp 1187010/RJ, julgado em 26/06/2018, DJe 

29/06/2018). (negritei). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE 

QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as 

questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de 
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forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, 

obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao 

artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial 

desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de 

recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da 

justiça gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

AgInt no AREsp 1011867/RS, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 

(negritei). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA 

GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito 

desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária 

pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos 

elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de 

miserabilidade jurídica. 2. No caso, não comporta mera revaloração o 

entendimento do Tribunal a quo de não ser o caso de indeferimento da 

assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que os recorrentes, 

qualificados como empresários, intentaram embargos à execução acerca 

de um crédito no valor de R$ 6.211.444,61 (seis milhões, duzentos e onze 

mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), 

bem como a afirmação de que a empresa em que são sócios está em 

recuperação judicial. São incompatíveis com o benefício pleiteado. 3. A 

modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como 

ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos 

autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não 

provido. (STJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, AgInt no 

REsp 1639167/SP, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017). (negritei). 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. 

CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. 1. O benefício da assistência 

judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas 

naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo 

acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 

141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946), bastando, à sua 

concessão, a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, 

porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do 

artigo 4º da Lei nº 1.060/50. 2. Mais tarde, doutrina e jurisprudência 

ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não 

somente as pessoas naturais, mas também, com base na mesma norma, 

as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e beneficentes, mantendo a 

presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as despesas 

do processo sem prejuízo de sua manutenção. 3. Por fim, restou 

assegurada a concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas 

em geral, incluindo aqueloutras com fins lucrativos, cabendo-lhes, 

contudo, a comprovação da condição de miserabilidade, porque não há 

falar, aí, em presunção de pobreza, nos termos jurídicos. 4. As entidades 

sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida 

de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do 

benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da 

necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. 5. 

Precedente da Corte Especial (EREsp nº 388.045/RS, Relator Ministro 

Gilson Dipp, in DJ 22/9/2003). 6. Embargos de divergência acolhidos. (STJ, 

CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, EREsp 

1055037/MG, julgado em 15/04/2009, DJe 14/09/2009). (negritei). O nosso 

E. Tribunal de Justiça também segue a orientação acima da jurisprudência 

do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BENEFÍCIO 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS 

CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita apresenta efeitos 

processuais que ultrapassam o simples interesse pessoal das partes. Isso 

porque a concessão da benesse promove, ab initio, a isenção das custas 

e da taxa judiciária, ou seja, a isenção de tributo. 2. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. 3. A simples afirmação de que o autor da 

ação não possui capacidade financeira para arcar com as custas 

processuais não é suficiente, per si, para o deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AI 147390/2015, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (negritei). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, 

NOS AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, 

I, CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o agravante se 

desincumbido do ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973 para a obtenção 

do benefício da justiça gratuita, é impossível reconhecer a legitimidade de 

sua pretensão, impondo-se o desprovimento do recurso de Agravo de 

Instrumento por ele interposto. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AI 

164096/2015, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). 

(negritei). Pois bem. No caso presente, evidencia-se que a Empresa 

Autora não cumpriu com a determinação deste Juízo, conforme preceitua 

o § 2º do Art. 99 do CPC/2015[2], quanto à juntada de documentos hábeis 

à comprovação dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da 

gratuidade da justiça. Com efeito, em que pese os ditos ‘novos 

documentos’ anexados a destempo com a petição de ID 8124780, 

evidencia-se que a Empresa Autora não demonstrou sua incapacidade 

financeira para se beneficiar da gratuidade da justiça, pois os referidos 

‘novos’ documentos não tratam da sua contabilidade empresarial, tal qual 

especificados no despacho deste Juízo proferido em 15/06/2016, v.g.: 

"Por exemplo: “declaração de imposto de renda; b) livros contábeis 

registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, 

ou subscritos pelos Diretores, etc.”- ex vi CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, EREsp 388.045/RS, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, 

p. 252)" (ID 1444871) , vez que são documentos que se referem a 

questões estranhas ao verdadeiro objeto desta ação ordinária, que é a 

pretensão de declaração de nulidade de inúmeros autos de infração 

desde o ano de 2006, que resultaram em multas contratuais e suas 

inscrição em CDA’s, das quais algumas se alega estarem prescritas, 

referindo-se tais documentos a: 1) decisão proferida pelo Juízo da 

Segunda Vara Esp. Fazenda Pública, em sede de Mandado de Segurança, 

concedendo liminar em favor da empresa F J TRANSPORTES LTDA ME, 

para suspender decisão administrativa que suspendeu a permissão para 

operar em linha urbana (DOC. 06 - ID 8124913); 2) Ofício do SETA 

endereçado ao Sr. Procurador Geral da Procuradoria do Município de 

Cuiabá, narrando fatos ditos ilícitos praticados pela SEMOB, entre outros 

referindo-se à substituição dos veículos apreendidos do Transporte 

Alternativo por ônibus convencionais, sem a realização de processo 

licitatório (DOC. 05 – ID 8124907); 3) requerimento do Ministério Público 

estadual dirigido ao Juízo da Vara Esp. Ação Civil Pública Ação Popular, 

para homologação de composição extrajudicial firmado com o Município de 

Cuiabá, datada de 16/12/2016 (DOC. 04 – ID 8124889); 4) a mesma 

decisão proferida em 17/03/2017 pelo Juízo da Vara Esp. Ação Civil 

Pública Ação Popular nos autos do PJe 1023696-83.2016, (DOC. 03 – ID 

8124876); 5) decisão proferida em 17/03/2017 pelo Juízo da Vara Esp. 

Ação Civil Pública Ação Popular nos autos do PJe 1023696-83.2016, a 

respeito do pedido de homologação do TAC, a respeito do serviço de taxi 

lotação, cuja homologação judicial foi recusada e indeferida (DOC. 02 – ID 

8124860); e 6) cópia da Lei nº 5695 de 20/08/2013 do Município de Cuiabá, 

que dispõe sobre a proibição de Empresas que prestam serviços de 

transporte coletivo em Cuiabá de exigirem que motoristas exerçam sua 

função cumulada com a função de cobrador (DOC. 01 ID 8124849). Dessa 

forma, permanece a situação processual inicial já analisada nestes autos 

eletrônicos, quanto à inexistência de comprovação da incapacidade 

financeira da Empresa Autora em arcar com a antecipação das despesas 

e custas nesta ação ordinária, em que pretende discutir validade de atos 

administrativos (autos infracionais) ocorridos no período de 2006 a 2011, 

ou seja, de dez a cinco anos antes da distribuição deste processo 

eletrônico, cujo valor da causa foi fixado na exordial em R$ 652.492,92. 

Por outro lado, sabe-se que a decisão sobre a gratuidade da justiça 

desafia agravo de instrumento ao Segundo Grau de jurisdição, na dicção 

do Art. 101 do CPC/2015, verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a 

gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de 

instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a 

qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do 

recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, 
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preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação 

ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará 

ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso 

presente, consigno que os Advogados da Empresa Autora tomaram 

ciência da decisão proferida em 11/10/2016 (ID 3046400), que indeferiu o 

seu pedido de gratuidade da justiça, pelo Sistema PJe em 24/10/2016 

(Intimação 160975), conforme dispõe o Art. 270 CPC/2015[3], tendo se 

encerrado o prazo de cinco dias fixado pelo Juízo (Art. 218, § 1º 

CPC/2015[4]) em 04/11/2016, para interposição do recurso cabível (Art. 

101 CPC/2015) ou mesmo comprovação do pagamento das custas e taxas 

judiciárias, portanto quando a Empresa Autora, por seu Advogado, 

requereu a ‘reconsideração’ da decisão que indeferiu pedido de 

gratuidade da justiça, já estava preclusa a questão e, considerando que 

não efetuou o recolhimento das custas e taxa judiciária até o momento, 

muito menos demonstrou cabalmente a sua incapacidade financeira, ante 

o alto valor da demanda, sendo ainda defeso a este Juízo conceder a 

gratuidade da justiça a quem não provou que faz jus, com fundamento no 

Art. 101 do CPC/2015, INDEFIRO pedido de ‘reconsideração’, mantendo a 

decisão preclusa (Art. 505 e 507 CPC/2015[5]) que indeferiu pedido de 

concessão de gratuidade da justiça à Empresa Autora. Uma vez que não 

foram recolhidas as custas iniciais e a taxa judiciária pela Empresa Autora 

nestes autos eletrônicos (PJe), com fundamento nos Arts. 98 e 99, § 2º do 

CPC/2015, combinados com Art. 102, Parágrafo único do CPC/2013[6] e 

Súmula STJ 481[7], INDEFIRO a petição inicial de ID 513191 e DECLARO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO esta AÇÃO ANULATÓRIA DE 

ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 

1002407-94/2016, promovida por LAUDIR TRANSPORTE LTDA – CNPJ nº. 

03.140.007/0001-05, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados nestes autos eletrônicos. Publique-se (DJe). Intime-se (PJe), 

conforme requerimento do ID 13726097. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça 

gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou 

requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até 

sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito 

declarado pela sentença.§ 1º O pagamento de que trata este artigo será 

feito por ocasião de cada ato processual. § 2º Compete ao autor adiantar 

as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou 

a requerimento do Ministério Público. LEI Nº 1.060/1954 - Estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados: Art. 

4º A parte, que pretender gozar os benefícios da assistência judiciária, 

requererá ao Juiz competente lhes conceda, mencionando, na petição, o 

rendimento ou vencimento que percebe e os encargos próprios e os da 

família. [2]. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado 

na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação 

da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, 

nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 

5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor 

de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de 

beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado 

demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da 

justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do 

beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida 

a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará 

dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao 

relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo 

para realização do recolhimento. [3]. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. [4]. Art. 218. Os atos processuais serão 

realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o 

juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. §2o 

Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente 

obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. § 

3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 

(cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. § 

4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do 

prazo. [5]. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 

decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação 

jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou 

de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído 

na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à 

parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo 

respeito se operou a preclusão. [6]. Art. 102. Sobrevindo o trânsito em 

julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. [7]. SÚMULA n. 481 - DJe 

01/08/2012: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 

ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais.”.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001920-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FONTES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 1001920-27.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 09:06:16 EXEQTE: Cuiabá Prefeitura Municipal 

EXECDO: PAULO LUCIO FONTES DE ALMEIDA CPF nº161.911.291-49 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.980,49 CDA's Nº's 2012 / 0734465 2013 / 

0865721 2015 / 1122974 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 
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Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 12 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36138 Nr: 2757-39.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE VASCONCELOS CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37789 Nr: 3763-81.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Maura Sacioto Rahal - 

OAB:14.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1174 Nr: 105-16.1998.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu carneiro de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Ferreira 

Rodrigues - OAB:5.101

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso acostado à fl. 201, 

determinando a realização de avaliação do bem penhorado à fl. 183.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem acerca da avaliação realizada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24185 Nr: 629-51.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-Ambiental, para realização da 

audiência de conciliação/mediação, observando-se as regras do art. 334 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9674 Nr: 906-43.2009.811.0082

 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: Euclides de Lima, Raquel Gonçalves da Silva, João 

Batista Benevides da Rocha, Leovaldo Castro de Campos, Antonio José 

Gonçalves Loschi, Moacir Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield Asset Management, Brookfield 

Incorporações S.A, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, MB Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éris Alves Pondé - 

OAB:13830/MT, Ildo Francisco de Oliveira - OAB:11499, NIVALDO 

OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:10572, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 10.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édis Milaré - OAB:129805, 

Lucas Tamer Milaré - OAB:229.980, Lucas Tamer Milaré - 

OAB:229.980/SP, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892, Paulo Emílio Magalhães - OAB:3.632, Rita 

Maria Borges Franco - OAB:237395

 Vistos.

Verifica-se da certidão de fl. 1793 que, devidamente intimadas as partes 

acerca da decisão de fls. 1777/1779, apenas os requeridos BROOKFIELD 

ASSET MANAGEMENT, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A e MB 

ENGENHARIA LTDA se manifestaram (fls. 1785/1789).

Assim, defiro o pedido de juntada de prova documental requerido à fl. 

1789, porquanto guarda pertinência com o objeto probante, razão pela 

qual fixo prazo de 10 (dez) dias para tanto.

Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a 

instrução do feito.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Considerando que o presente feito encontra-se inserido nas Metas 2 e 6 

do CNJ, determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8765 Nr: 13-52.2009.811.0082

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severol Participações Empresariais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Ronaldo Pedro Szezupior dos Santos - Procurador do 

Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adyr Raitani Junior - 

OAB:11.827/PR

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso acostado à fl. 421, 

determinando a realização de avaliação do bem penhorado à fl. 405.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem acerca da avaliação realizada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8272 Nr: 869-50.2008.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 

SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabia Carolina Moretto Rizzato 

- OAB:9301/MT, Jeannie Rosa e Silva - OAB:6510, Liana Mara Cocco 

Munaretto - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, sobre as petições do 

requerido, e requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 314538 Nr: 13378-31.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES PINHEIRO - 

OAB:20.370/MT

 Vistos.

Em consonância com o parcer Ministerial de fls. 303/304, DETERMINO:

i) o IMEDIATO cumprimento das determinações constantes à fl. 298, itens 

“1 (caso de desistência ou fuga por parte do apenado)”, “2” e “3”.

ii) a intimação do reeducando para que compareça junto a Central de 

Monitoramento para manutenção da tornozeleira eletrônica, a fim de 

regularizar eventuais defeitos.

iii) a expedição de ofício à Central de Monitoramento, solicitando a 

prestação de informações sobre a falta de bateria na tornozeleira 

eletrônica do recuperando EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO, 

notadamente se esta decorre de eventual irregularidade. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para resposta.

 No mais, ante as diversas violações referentes ao horário de 

recolhimento domiciliar (área de inclusão) e ao fim de bateria da 

tornozeleira eletrônica (relatórios de fls. 305/311 e relatórios anexos – 

pesquisa dos últimos 03 meses), DESIGNO audiência de justificação para 

o dia 18/07/2018, às 16h30min.

Intime-se, pessoalmente, o reeducando.

Intime-se a defesa, via DJE.

Cientifique-se o Ministério Público.

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria da 2ª Vara Criminal promova 

a abertura de novo volume para o executivo de pena, observando o limite 

máximo de 200 folhas por volume.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 164082 Nr: 11402-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANZ TEIXEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI ROBSON CHAVES - 

OAB:19177/E, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:10877-A/MT

 Vistos, etc.

Antes de deliberar sobre a exceção de pré-executividade formulada pela 

Procuradoria Geral do Estado às fls. 286/291, determino a intimação da 

defesa para que se manifeste quanto ao exame criminológico realizado às 

fls. 277/282, bem como da manifestação ministerial de fls. 283/284.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 354914 Nr: 16641-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473/B-MT, GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - 

OAB:22.849/O

 Cód. 354914.

URGENTE

Vistos, etc.

Diante da informação de fl. 652, a qual informa que o recuperando 

MANOEL SOARES LACERDA encontra-se recluso na Penitenciária Major 

Eldo Sá Correa na comarca de Rondonópolis/MT, determino o cumprimento 

da decisão de fl. 648, para que os autos sejam remetidos ao Juízo da 

comarca de Rondonópolis/MT para fins de fiscalização da pena, com a 

máxima urgência.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

- Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 383563 Nr: 25504-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, Flávia Pinheiro Fróes - OAB:97.557, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Ofício n.º 01/18/Gab II. Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.De: Juiz de Direito 

da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Orlando de Almeida Perri, Relator do Habeas Corpus n.º 

1007334-61.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 1ª Secretaria Criminal, recebido no dia 06.07.2018, 

expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 1007334-61.2018.8.11.0000, 

impetrado nesse colendo Tribunal em favor do paciente MÁRCIO BATISTA 

DA SILVA. Trata-se de executivo de de pena (semiaberto) e expedição de 

mandado de prisão em face do reeducando, em razão do mesmo ter 

cometido falta grave (a prática de novo crime).Ao analisar a manifestação 

ministerial, este Juízo determinou a regressão cautelar do paciente do 

regime semiaberto para o fecha mandado de prisão (fls. 2038/2040).No dia 

27.04.2018, por ocasião da realização da ual designou o dia 14.05.2018, 

às 14:00 horas para a realização do ato (fl. 2082).Iniciad-se a testemunha 
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Ricardo Martins Ribeiro e posteriormente o paciente, cujos teores foram 

gravados em sistema digital. Após o o.C ado pela defesa (fls. 2597/2607). 

No dia 26.06.2018 este juízo manteve a suspensão cautelar do atual 

regime de cumprimento da -PCE para o centro de ressocialização de 

Cuiabá-CRC, argumentando, em síntese, que o paciente é desertor do 

crime, fato que dificulta a realização de visita por parte da sua família, ante 

o receio de ameaças.Com vista dos autos, o Ministério Público de 

Ressocialização de Cuiabá (fls. 2651/2652).Nesta data foi determinado por 

este juízo a expedição de ofício à Superintendência de sta do ofício 

supramencionado.Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa 

Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos 

a  d i s p o s i ç ã o  p a r a  e v e n t u a i s 

esclarecimentos.Respeitosamente,LEONARDO DE CAMPOS COSTA E 

SILVA PITALUGA - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 383563 Nr: 25504-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, Flávia Pinheiro Fróes - OAB:97.557, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 2651/2652.

Assim, determino seja oficiado à Superintendência de Gestão 

Penitenciária, a fim de que informe a este juízo a possibilidade de 

transferência do recuperando da Penitenciária Central do Estado para o 

Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Por fim, determino seja realizado com urgência o cálculo de pena 

atualizado do recuperando.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 502691 Nr: 41710-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DORTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.Trata-se de executivo de pena de Cristiano Dorta 

Machado.Progressão de regime para o semiaberto no dia 12.03.2018 (fl. 

275).O penitente formulou, à fl. 293, pedido de autorização para viajar até 

o Município de Alta Floresta, no período de 13 a 23 de julho, com a 

finalidade de visitar familiares (genitores e filhos). Informou que 

permanecerá hospedado na residência de sua mãe, juntando comprovante 

do endereço onde poderá ser encontrado (fls. 294).O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao pedido, desde que respeitado o prazo máximo 

de 07 dias (fls. 295/297).É o relato. Decido.Em análise dos autos, observo 

que o penitente não violou as condições impostas para o cumprimento de 

pena no atual regime, visto que, vem comparecendo mensalmente em juízo 

para assinar o termo, bem como apresentou os comprovantes de 

residência e trabalho atualizados.Sendo assim, em consonância com o 

parecer ministerial, autorizo o reeducando a se deslocar até o sítio 

localizado no endereço Rua Franca, 245, 1335020280000 – Mercado 

Moreira – CEP 78580-000 – Zona Rural de Alta Floresta/MT, com prazo 

máximo de 07 (sete) dias, nos termos do art. 124, da LEP, pelo período de 

13/07/2018 à 19/07/2018, a fim de que possa visitar seus familiares, 

condicionado ao cumprimento das seguintes providências:a) acostar aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de passagem (ida e 

volta) ou notas fiscais dos gastos com combustível (no caso de veículo 

próprio);b) não se ausentar desta Comarca por período superior a 07 

(sete) dias (LEP, artigo 124); c) informar à Central de Monitoramento 

Eletrônico o endereço onde ficará hospedado.Com o cumprimento das 

sobreditas providências, expeça-se alvará de autorização de 

viagem.Comunique-se à Central de Monitoramento Eletrônico.Intime-se o 

reeducando, por intermédio de seus advogados, acerca das condições 

impostas ao deferimento da autorização de viagem, bem como para 

informar se ainda possui interesse na transferência de seu executivo à 

Comarca de Sorriso (conforme solicitado à fl. 283).Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 384029 Nr: 25989-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE BETTCURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Vistos, etc.

A companheira do recuperando KLEBER AZEVEDO SANTOS, Senhora 

FABIANE BETTCURT, solicita autorização para visitá-lo na Unidade 

Penitenciária que ele se encontra.

Contudo, a propensa visitante possui além deste executivo de pena, uma 

condenação na ação penal – código 481190- que tramita na 3° Vara 

Criminal desta Capital, por ter tentado adentrar na Unidade Prisional, em 

que o sentenciado encontra-se preso, portanto documentos falsos.

Ora, o art. 128, inciso III, do regimento interno Padrão dos 

Estabelecimentos Prisionais da SEJUDH, prevê que o visitante, seja 

familiar, ou não, poderá ter seu ingresso nas Unidades Prisionais 

suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso, 

como ocorre na presente hipótese.

Logo, tal dispositivo impede o acolhimento do pleito defensivo.

Indeferi-o, pois.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 461363 Nr: 1204-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal que tramita em desfavor de Manoel Antônio 

Soares da Silva, no qual foi condenado a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) 

mês e 06 (seis) dias de reclusão.

Progressão de regime para o semiaberto realizada no dia 27.03.2017 (fl. 

152).

Consta a necessidade de se proceder à unificação de pena com nova 

guia, esta advinda de Campo Novo dos Parecis (cf. informação de fl. 166), 

bem como de recente condenação do Juízo de Tapurah (cf. extrato 

anexo– AP cód. 49933).

Atualmente, o recuperando está segregado em Unidade Prisional de Porto 

dos Gaúchos, ante a ordem constritiva expedida na ação penal supra 

citada, em curso na Comarca de Tapurah/MT.

A defesa requer a transferência do reeducando para Cuiabá, afirmando 

possuir família na presente urbe.

É o relato. Decido.

Não obstante entendimento deste Magistrado, observando que o Juízo da 

Comarca de Tapurah/MT autorizou a transferência do reeducando a 

presente urbe, bastando apenas a realização dos trâmites administrativos 

para o traslado do recuperando, entendo que a melhor solução é aguardar 

a chegado do penitente na Comarca.

Assim, permaneçam os autos aguardando, pelo período máximo de 30 

(trinta) dias, a chegada do recuperando na Comarca.

Superado tal período ou chegando o reeducando em alguma das Unidades 

Prisionais locais, voltem-se conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 463773 Nr: 3643-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT
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 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal que tramita em desfavor de Fabio Henrique 

Mendes de Oliveira, no qual foi condenado a pena unificada de 22 (vinte e 

dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Sobreveio pedido de permissão de saída temporária, no qual o 

recuperando solicita que lhe seja oportunizado comparecer ao velório de 

sua genitora, a qual, segundo consta, veio à óbito na presente data.

É o relatório. Decido.

Consoante extrai-se do parágrafo único do art. 120 da Lei 7.210/84, a 

permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde 

se encontra o preso.

Ainda sobre o tema, ensina Nucci que: ‘Essa modalidade de permissão de 

saída tem caráter puramente administrativo, pois não influencia o 

cumprimento da pena em nenhum aspecto. Logo, cabe ao diretor do 

presídio determina-la e garantir a segurança do ato ’.

Contudo, não consta dos autos nenhuma informação acerca de pedido 

administrativo para saída, tampouco que o mesmo tenha sido indeferido 

pelo diretor do presídio.

Não obstante, entendo que o caráter administrativo do pedido não exclui a 

competência deste Juízo, que está apto para sua análise.

 Deste modo, é de se notar que o pedido não veio instruído com 

documento comprobatório do óbito e do local em que o corpo será velado, 

de maneira que seu deferimento é temerário.

Pelo exposto, ante a carência de documentos, indefiro a permissão de 

saída do recuperando.

 Após intimação da defesa, tornem os autos conclusos para análise da 

progressão de regime.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018, às 19h36min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 373610 Nr: 14730-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI FREITAS MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela defesa 

e, como o referido recuperando Sidinei Freitas Muller está recluso em 

Unidade Prisional da Comarca de Tangará da Serra/MT, declino de 

competência e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos 

àquela Comarca.Expeça-se o necessário.Publique-se. Intimem-se. 

Certifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 354538 Nr: 16205-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE PEREIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818

 Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela defesa 

e, como o referido recuperando Joabe Pereira Marcondes está recluso na 

Penitenciaria Major PM Zuzi Alves da Silva da Comarca de Água Boa /MT, 

declino de competência e determino, por consequência, o encaminhamento 

dos autos àquela Comarca.Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Intimem-se. Certifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 156092 Nr: 3442-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE JESUS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos, etc.

Abra-se vista à Defensoria Pública para se manifestar a respeito do 

cálculo de pena acostado aos autos de fls. 533 e acerca do Parecer 

Ministerial de fls. 535/537.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 7037-91.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, GIOVANNA DOS S. ALVES CORREA - 

OAB:7595 E, VICTOR HUGO CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Desta forma, não estando mais o recuperando recolhido em 

estabelecimento prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo 

competente para análise e/ou adoção de qualquer providência a ele 

relacionada.Pelo exposto, deixo de analisar o pedido deduzido pela defesa 

e, como o referido recuperando está recluso em Unidade Prisional da 

Comarca de Água Boa/MT, declino de competência e determino, por 

consequência, o encaminhamento dos autos àquela Comarca.Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 464310 Nr: 4221-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DAS PARTES P/ RESTITUIR

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wanderson Martins Santana Gomes, Cpf: 05342748119, 

Rg: 22994459 SSP MT Filiação: Gilvan Gomes dos Santos e Jucimara 

Martins Santana, data de nascimento: 12/07/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), açougueiro, Endereço: Rua 10, N° 24, Bairro: Jd 

Passaredo, Cidade: Cuiabá-MT

Vítima: Pet Shop Farmavet, brasileiro(a), Endereço: Alzira Zahur, N° 1611, 

Bairro: Boa Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 15 (QUINZE) 

dias, munido(s) de documentação crível com a finalidade de comprovar e 

reclamar o(s) be(m)(ns) que lhe(s) pertença(m), sob pena de preclusão, 

na forma do Art. 123 do CPP. Decorrido este prazo in albis, será decretada 

o perdimento dos objetos e determinado que sejam doados, leiloados e/ou 

destruidos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, em correição. EXPEÇA-SE edital de intimação, 

no prazo de 15 dias, para que eventuais interessados na restituição dos 

bens e valores apreendidos nos autos compareçam a este juízo a fim de 

provar a propriedade destes. Após, voltem-me os autos concluso. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 414170 Nr: 19125-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154179 Nr: 1542-95.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE SIMÃO 

FERREIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

1542-95.2010.811.0042, Protocolo 154179, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 434154 Nr: 10225-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN KELWIN GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. PAULO GEON MORAES DA SILVA. OAB/MT: 18.348

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

185/191, nos autos acima mencionados, na qual o réu JEAN KELWIN 

GONÇALVES DOS SANTOS, foi condenado nas sanções do artigo 157, 

parágrafo 2º, inciso II, do CP c/c Art. 244-B, do ECA, c/c Art. 69 do CP à 

pena de 05 (CINCO) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, regime semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 505280 Nr: 44282-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SANTANA LEOBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ERIC PINHEIRO DE AMORIM. OAB/MT: 24732 DR. FERNANDO 

DE OLIVEIRA PEREIRA. OAB/MT: 24.122

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 28/06/2018, às fls. 

127/132 nos autos acima mencionados, na qual o réu MATHEUS 

SANTANA LEOBAS, foi condenado nas sanções do artigo 155, caput, do 

CP, c/c Art. 307 do cp, c/c Art. 69 do CP, à pena de 03 (três) meses e 

13(treze) dias de detenção, regime aberto, nos termos do art. 33, 

parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509709 Nr: 2460-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WBIRATÃ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Wbiratã de Souza, Cpf: 06398751140, Rg: 

27659860 SSP MT Filiação: Tania Aparecida de Souza, data de 

nascimento: 12/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

garçom, Endereço: Rua 13 de Junho, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 180, Caput, do CP, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523917 Nr: 15886-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR DA SILVA, Cpf: 

70661672107, Rg: 623891-2, Filiação: Maria Rodrigues da Silva, data de 

nascimento: 31/10/1972, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

gari. 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.
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Despacho: PROCESSO CRIME Nº 15886-03.2018.811.0042(Código: 

523917)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S):JULIO CESAR 

DA SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu JULIO 

CESAR DA SILVA não foi citado pessoalmente (fls. 73/74), diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 77 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Resumo da Inicial: No dia 22 de dezembro de 2017, por volta das 04h00, 

na residência situada na rua 12, quadra 17, casa 12, Bairro: Residencial 

Aricá, em Cuiabá - MT, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, 

o denunciado Julio Cesar, subtraiu para si, valores e objetos pertencentes 

à vítima Kryzian jeane da Silva Santigo.

Cuiabá, 11 de julho de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514264 Nr: 6789-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:

 Vistos etc.

 I - Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-se.

II - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

FÁBIO MOREIRA PEREIRA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508427 Nr: 1230-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ELIO 

MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 1230-41.2018.811.0042 (Código: 508427)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

 ELIO MOREIRA NETO

 Vistos.

O Requerente Valdivino Ferras Filho, qualificado nos autos, postula pela 

restituição de uma arma de fogo, modelo Pistola, marca Taurus 58HC Plus, 

calibre .380 e numeração de série KYJ41370, de sua propriedade (fls. 

80/84 e 122/123).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 

132/133).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o Requerente Valdivino Ferras Filho 

comprovou a propriedade da arma de fogo, conforme se infere nas fls. 

80/84 e 122/123.

 Sendo assim, DEFIRO a restituição da arma de fogo, modelo Pistola, marca 

Taurus 58HC Plus, calibre .380 e numeração de série KYJ41370, nos 

termos do pedido.

 Conforme requerido pelo Ministério Público em sua manifestação, 

determino o desentranhamento do Laudo Pericial de fls. 120/121 destes 

autos por não corresponder ao mesmo.

Por fim, considerando deve ser designada audiência única de instrução e 

julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 340319 Nr: 21929-63.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e ABSOLVO o 

acusado CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR, devidamente qualificado nos 

autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.4. 

Deliberações Finais:Diante da absolvição do acusado, determino sua 

intimação pessoal e, caso não seja encontrado intime-o por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada a título 

de fiança à fl. 62.Não comparecendo o réu ou seus sucessores e com 

fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO 

DE FIANÇA depositada nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara 

Criminal, para posterior destinação, na forma da Resolução n.º 154/2012 

do CNJ.Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, 

§ 2º do CPP.Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se 

aos órgãos competentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 

11 de julho de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 415196 Nr: 20244-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - OAB:

 Certifico que foi exarada, em observância ao principio da utilidade da 

jurisdição, decisão reconhendo a carência da ação, por falta de interesse 

de agir, EXTINGUINDO O PROCESSO, em face da denunciada LUCILENE 

CORREA DE MORAES, com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC.

6ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 369566 Nr: 9947-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN SOUZA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BARBOSA REZENDE - 

OAB:OAB-E/MT 15960, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Intimar o Dr.Marciano Xavier das Neves OAB/MT 11.190 e Dra.Daniela 

Barbosa Rezende OAB/MT.15.960, advogados do réu Cristian Souza de 

Miranda,para a audiência de Instrução e Julgamento que foi redesignada 

para dia 09 de outubro de 2018, às 14h45 min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 431660 Nr: 7443-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILADS, AATF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT, 

UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 "(...)Diante do pedido de instauração do Incidente de Insanidade de fls. 

331-332, suspendo a audiência designada para esta data.

Sigam os autos com vista ao Ministério Público e ao Assistente da 

Acusação para manifestação."

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 82566 Nr: 13151-17.2006.811.0042

 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): ROZENIL LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS PRIETO - 

OAB:DEFENSORIA PÚBL

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROZENIL LEITE 

DA SILVA, ante a incidência da prescrição executória, nos termos do 

artigo 107, inciso IV c/c arts. 109, inciso IV, e 110, § 1°, todos do Código 

Penal e artigo 61, do Código de Processo Penal.Tendo em vista o teor da 

presente sentença, expeça-se o competente CONTRAMANDADO em 

favor de ROZENIL LEITE DA SILVA.Ainda, considerando que a prescrição 

executória reconhecida nesta sentença não afasta a figura da 

reincidência, determino que se procedam as devidas anotações, a fim de 

que seja observado o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do 

Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com 

as baixas e anotações de praxe.Às providências necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 58093 Nr: 5726-07.2004.811.0042

 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): RITA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA 

- OAB:2661/AC

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RITA ROSA DA 

SILVA, ante a incidência da prescrição executória, nos termos do artigo 

107, inciso IV c/c arts. 109, inciso V, e 110, § 1°, todos do Código Penal e 

artigo 61, do Código de Processo Penal.Tendo em vista o teor da presente 

sentença, expeça-se o competente CONTRAMANDADO em favor de RITA 

ROSA DA SILVA.Ainda, considerando que a prescrição executória 

reconhecida nesta sentença não afasta a figura da reincidência, 

determino que se procedam as devidas anotações, a fim de que seja 

observado o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1736-76.2002.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ - OAB:4.903

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA, ante a incidência da prescrição executória, nos termos do 

artigo 107, inciso IV c/c arts. 109, inciso III, e 110, § 1°, todos do Código 

Penal e artigo 61, do Código de Processo Penal.Tendo em vista o teor da 

presente sentença, expeça-se o competente CONTRAMANDADO em 

favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.Ainda, considerando que a 

prescrição executória reconhecida nesta sentença não afasta a figura da 

reincidência, determino que se procedam as devidas anotações, a fim de 

que seja observado o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do 

Código Penal.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com 

as baixas e anotações de praxe.Às providências necessárias.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 502259 Nr: 41263-10.2017.811.0042

 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): LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, MARIA IVA 

MEDEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO A. PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331

 “(...)ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para 

CONDENAR o acusado LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, CPF n. 057.473.221-76, 

portador do RG n. 21815470 SSP/MT, filiação: Edenida Ferreira de Pinho e 

Luiz Paulo Peixoto, data de nascimento: 07/04/1997, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, residente à Av. Antônio Batista, s/n, Bairro Dr. Fábio, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006 e ABSOLVER a acusada MARIA IVA MEDEIROS SOARES, 

CPF n. 026.696.281-50, portador do RG n. 3140735-8 SSP/MT, filiação: 

Maria das Graças Medeiros e Jorge Soares de Lima, data de nascimento: 

12/06/1979, brasileira, natural de Nova Olinda do Norte/AM, residente à 

Rua Várzea Grande, Lote 21, Quadra 19, Bairro Dr. Fábio I e II, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com 

fulcro no artigo 386, VII, do CPP. (...)TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA em desfavor de LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, CPF n. 

057.473.221-76, portador do RG n. 21815470 SSP/MT, filiação: Edenida 

Ferreira de Pinho e Luiz Paulo Peixoto, data de nascimento: 07/04/1997, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Av. Antônio Batista, s/n, 

Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO. Considerando que o regime fixado ao 

condenado é diverso do fechado, PERMITO-LHE aguardar em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso, de modo que DETERMINO a 

expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do condenado 

LUIZ HENRIQUE PEIXOTO, salvo se por outro motivo não estiver preso. 

(...)”.

10ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4497-36.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DIEL BOTTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12340, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154/MT, MARIO 

OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12073/MT

 Intimação para a Dra. Dulce Helena Gahyva apresentar alegações finais 

no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 158496 Nr: 5852-47.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY PANTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Intimação para defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 341427 Nr: 1202-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES 

SILVA - OAB:17166/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de NOVA MUTUM-MT, 

em 11/7/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183495746, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público, WILLIAN BOGORNI MOSSMANN, 

LAUROZEY DE ARRUDA GREGÓRIO, JEFERSON FERNANDO DA SILVA 

SALES e SOLANGE BEATRIZ BOGORNI MOSSMANN, , bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528683 Nr: 20511-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do agendamento da perícia de Insanidade Mental do rquerido 

ALINOR GOMES DOS REIS, bem como para querendo, no prazo legal, 

apresentar quesitos:

1) PERÍCIA agendada para o dia 30 DE ABRIL DE 2019, às 08h30min da 

manhã (por ordem de chegada) na Gerência de Psiquiatria Forense do IML 

de Cuiabá-MT, situado na Rua Parecis, esquina com a Av. Gonçalo 

Antunes de Barros, s/nº, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT, fone (65) 3613 

1205.

2) O REQUERIDO deverá comparecer devidamente acompanhado de seu 

genitor ou genitora ou de outro familiar ou de uma outra pessoa de seu 

convívio em condições de informar sobre sua história de vida, bem como 

munido de documentos pessoais, como também atestados médico, laudos, 

exames e receitas médicas (em caso de tratamento que já tenha recebido 

anteriormente).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305254 Nr: 3000-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDES JOSE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu 

2º SGT BM ATAÍDES JOSÉ NOGUEIRA da imputação do crime tipificado no 

art. 303, caput, do Código Penal Militar, o que faço com base no artigo 439, 

c e e do Código de Processo Penal Militar.É como voto.”Em seguida, 

concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para 

proferir voto por ordem inversa de hierarquia.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR 

CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.Acompanhou o voto do Juiz de 

Direito, na íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP BM ANDRÉ LUIZ 

DECHAMPS.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.VOTOEXMO. 

JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.Acompanhou o voto do 

Juiz de Direito, na íntegra.VOTOEXMO. JUÍZA MILITAR TEN CEL BM 

LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVAAcompanhou o voto do Juiz 

de Direito, na íntegra.Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram 

captados e gravados por meio do sistema de gravação 

audiovisual.EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, 

o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA 

MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES TEN CEL BM 

LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, MAJ BM HEITOR ALVES DE 

SOUZA, CAP BM ANDRÉ LUIZ DECHAMPS e CAP PM DIEGO JOHN 

GUINDANI SILVA, POR UNANIMIDADE, ABSOLVEU O RÉU 2º SGT BM 

ATAÍDES JOSÉ NOGUEIRA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 

ARTIGO 303, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 439, ALÍNEAS C E E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 305254 Nr: 3000-16.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDES JOSE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 “VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 359217 Nr: 21705-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOYSES SANTA, PEDRO CELESTINO LEMES 

DA SILVA, BENEDITO PEDRO DA SILVA, MAURO SERGIO CRISPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do policial militar 1° 

SGT PM MOYSÉS SANTA, CB PM PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA, 

SD PM MAURO SÉRGIO CRISPIM e CB PM BENEDITO PEDRO DA SILVA, 

qualificados nos autos, relativamente à imputação de prática do crime do 

art. 319 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, 
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e 125, VI, ambos do Código Penal Militar.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.De outra feita, constata-se que o Ministério Público desistiu da 

oitiva da testemunha Andrigo à fl. 178 e que, em face do ofício de fl. 179 e 

em consonância com o certificado à fl. 184, foi encaminhada nova missiva 

à Comarca de Nova Mutum (fls. 185/186) para oitiva das testemunhas de 

acusação Orlando Gonçalo de Campos, Vanilde Benedita de Barros 

Campos e Vanessa Marucia de Barros Campos.Com efeito, infere-se que 

há duplicidade de distribuição da referida missiva perante o Juízo 

deprecado, nos códigos 113066 (fls. 206/207) e 115717 (fls. 

218/219).Deste modo, considerando que a missiva de código 115717 está 

com audiência designada para data mais próxima e com todas 

testemunhas já intimadas, conforme andamentos anexos, em face da 

duplicidade acima constatada, solicite-se a devolução da deprecata de 

cód. 113066 independentemente de cumprimento.Outrossim, tendo em 

vista que não foi ouvida nenhuma das testemunhas de acusação, inviável 

a apresentação de memoriais pelas partes antes da realização da 

audiência aprazada para o dia 4.10.2018 nos autos da missiva cód. 

115717.Destarte, aguarde-se a realização da referida instrução, quando 

então deverá ser solicitada a devolução da deprecata devidamente 

cumprida.Com o aporte da missiva ao feito, abram-se vistas dos autos às 

partes para apresentação de alegações escritas no prazo 8 dias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 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): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para ciência da expedição de Carta Precatória para a Comarca 

de Marcelândia-MT, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pelo MP, Valmor Luiz Matte, José Augusto Matos dos Santos e 

Ayrton Senna Bezerra Inácio; e para a Comarca de Sinop-MT, para a 

inquirição da testemunha arrolada pelo MP, David Gustavo Pertinoto Sotti, 

bem como para apresentar quesitos visando instruir as deprecatas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 476148 Nr: 16016-27.2017.811.0042

 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): WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O

 CERTIFICO que serve a presente para intimar o advogado da parte ré, Dr. 

Antonio Roberto Monteiro de Moraes, OAB/MT 17.413, da expedição de 

Carta Precatória para a Comarca de Aripuanã/MT, que tem por objeto a 

inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia, HAROLDO LOPES 

GUEDES e JEFFERSON LEANDRO ALVES DE MORAES, para, no prazo 

legal, querendo, apresentar quesitos visando instruir a deprecata. 

CERTIFICO, também, a intimação quanto à nova data da sessão de 

instrução redesignada conforme a decisão (Ref: 24), a seguir transcrita: 

"V ISTOS ETC.  Def i ro  o  ped ido  con t ido  no  o f í c io 

021/18/9ª.ProjusCriminal/Cuiabá, motivo pelo qual REDESIGNO a sessão 

marcada à fl. 245 para o dia 17.09.2018, às 13h30min. Expeça-se o 

necessário para a realização do ato. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310500 Nr: 8491-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IRACI PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 FINALIDADE: Intimação do réu na pessoa do seu advogado para no prazo 

legal se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM - Alegações Finais.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 CERTIFICO que a carta precatória para oitiva da testemunha de defesa, 

LEANDRO SILVA BENTO, foi distribuída na comarca de São Paulo, Fórum 

de Santana, sob o n.º 0015370-89.2018.8.26.0001, com audiência 

designada para o dia 28/08/2018, às 16h.

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 as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 72720 Nr: 6401-33.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GOMES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 “Vistos, etc.

 I-Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

das testemunhas faltantes, como requerido (ocorrência 02).

II- Após, conclusos para ulteriores deliberações.

III- Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 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.

 I-Dê-se vistas dos autos a defesa para manifestação acerca das 

testemunhas faltantes, com o compromisso do advogado em informar o 

atual endereço do acusado para seu comparecimento nos atos futuros.

 II-Outrossim, após pesquisas realizadas por este Juízo foi verificado que 

a testemunha Hercules de Araújo Agostinho encontra-se atualmente 

recolhido na Penitenciária Central do Estado e compareceu em audiência 

de instrução perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de 

Várzea Grande (feito n.º 50331), razão pela qual, DETERMINO que a Sra 

Gestora Judiciária realize diligências juntamente a unidade prisional 

supramencionada a fim de averigu/;ar a informação e o mesmo seja 
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intimado e escoltado para comparecer audiência abaixo designada.

III- Desde já, designo o dia 30 de agosto de 2018, às 14h00min. Expeça-se 

o necessário pra a realização do ato.

IV- Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 528728 Nr: 20554-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060/MT

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

01/08/2018 às 14h45min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 521441 Nr: 13481-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOTÉRIO CUSTODIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT

 “Vistos, etc.

 I-Diante da insistência manifestada pelas partes redesigno oato para o dia 

31 de julho de 2018, às 13h30minp ara a oitiva das testemunhas faltantes.

II- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Macêdo Santos, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 82386 Nr: 3407-95.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741/OABMT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN 

- OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 Código: 82386

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 285, designo o dia 24 de 

Julho de 2018, às 16h30, para a oitiva da vítima Sival Gomes dos Santos, 

bem como as testemunhas Cristiano Fernandes da Silva e Redentor 

Espinosa Neto, devendo serem intimados nos endereços mencionados.

Ante a certidão de fl.278, em consonância com o parecer ministerial, defiro 

o pedido de condução coercitiva quanto à testemunha Roseli Carmem 

Bueno.

Na oportunidade, verifique-se nos autos n 8714-54.2011.811.0042 

(Cód.:310632), o atual endereço da testemunha Gilvan Gomes dos Santos.

Por fim, homologo a desistência das testemunhas Ilda Luzia da Silva e 

Denilson Frutuoso da Silva, manifestada pelo Ministério Público e ante o 

arrolamento em comum intime-se a defesa do acusado para que no prazo 

de 05 dias (cinco), se manifeste.

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 616-61.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CARVALHAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Vistos etc;

Trata-se de analisar a resposta à acusação, interposta às fls.287/292.

A defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, nos termos do 

artigo 415, II do CPP.

Pois bem, em consonãncia com o Ministério Público, registro que, as teses 

e argumentações, trazidas pelo defensor do réu, referem-se ao mérito da 

causa. Assim, inadequada por ora, e será apreciada oportunamente, na 

decisão que vier a ser proferida no final da primeira fase do procedimento 

do Júri.

E em dando prosseguimento ao feito, designo o dia 06 de Agosto de 2018, 

às 15 horas, para a realização da audiência única de que trata o artigo 

411, do CPP.

Façam-se as intimações, notificações e requisições necessárias. Se for o 

caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, intimando-se as 

partes para acompanhamento, querendo.

Dê–se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Maio de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 428475 Nr: 3921-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 Vistos etc.

Em análise aos autos, observo que o feito foi desmembrado em relação 

aos sentenciados CAIO e FAGUITO, ficando, assim, este tramitando 

apenas em relação a TIAGO.

 Sendo assim, por TIAGO estar sendo assistido pelo Dr. João Emanuel 

Moreira Lima, cessando o motivo em que o magistrado titular se declarou 

suspeito, devolvo os autos sem delibera-los.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 501102 Nr: 40107-84.2017.811.0042

 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): ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT
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 [...] TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANTONIO 

NUNES DE ALBUQUERQUE, vulgo “Totô”, brasileiro, solteiro, 

desempregado, natural de Barão de Melgaço/MT, nascido em 29.01.1969, 

inscrito no RG n°. 06754155 SSP/MT e cadastrado no CPF n°. 

621.391.261-49, filho de Sebastião Albuquerque e Antônia Nunes de 

Albuquerque, residente na Rua Couto Magalhães, n. 484, bairro Jardim 

Leblon, nesta capital, no patamar de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 675 

(seiscentos e setenta e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do 

Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor 

do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da 

repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a 

inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação 

do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo 

art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, atento ao período de prisão 

provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP), mas em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em 

consideração a reincidência específica em desfavor do condenado, FIXO 

o regime prisional de início em FECHADO.Da mesma forma e com 

fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao 

condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão 

domiciliar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, 

notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da 

lei penal e evitar reiteração delituosa. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 488476 Nr: 27956-86.2017.811.0042

 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): CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA, 

ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, que na data de hoje, afixei o Edital de Intimação no 

mural do Fórum, lugar público e de costume.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 485685 Nr: 25346-48.2017.811.0042

 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): IRANILCE EVANGELISTA DA CUNHA, MARA 

MARTA FERREIRA, ADELINO PADILHA MORAIS FILHO, JÚNIOR ADÃO DE 

FRANÇA, MARCELO ROBERTO CUNHA PADILHA, EDSON MANOEL 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:20370, SERGIO 

BATISTELA - OAB:9.155/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ bem como da audiência de folhas 

491/493, intimo os advogados dos acusados para, em cinco dias, 

apresentarem seus memoriais finais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 132572 Nr: 19489-36.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALISON RODRIGUES DE 

BRITO - OAB:22.355/O

 INTIMAR O ADVOGADO HALISON RODRIGES DE BRITO OAB/MT 22.355 

DA AUDIÊNCIA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17H00MIN

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.: 471513 Nr: 11415-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768

 Auto nº 11415-75.2017.2015.811.0042 – Código 471513

 VISTOS ETC.

Em detida análise dos autos, verifico que as irresignações defensivas não 

procedem. Não vejo como rejeitar a denúncia em desfavor do réu, seja 

pelo reconhecimento da ausência de justa causa, seja pela via da 

declaração de inépcia, falta de pressuposto processual ou condição para 

o exercício da ação penal.

 Ao verificar cuidadosamente as razões apresentadas pelas Doutas 

defesas, bem como a peça introdutória dos autos, verifico que a exordial 

preenche todos os requisitos legais necessários.

 O artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever os requisitos 

mínimos da denúncia válida, estabelece, expressamente, a necessidade 

de se descrever a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, “in verbis”:

 “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

 No caso presente verifica-se que os requisitos mínimos para a 

propositura da ação penal foram atendidos: há descrição da figura típica, 

em tese, imputada ao réu; estando devidamente identificado e qualificado; 

há descrição das condutas imputadas e pedido de condenação na peça 

inicial.

Não se pode declarar inepta a denúncia que descreve fatos penalmente 

típicos e aponta, mesmo que de forma geral, a conduta do acusado, o 

resultado, a subsunção, o nexo causal, o nexo de imputação, oferecendo 

condições para o pleno exercício do direito de defesa.

 As condutas típicas, em tese, imputadas ao acusado estão devidamente 

caracterizadas, já que a leitura da peça inicial deixa ver, satisfatoriamente, 

do que o Ministério Público está acusando ao réu. Não há omissão na 

denúncia capaz de causar qualquer prejuízo as suas defesas.

 Com efeito, para cada fato imputado ao acusado o Ministério Público cita 

quais teriam sido as condutas, as datas em que ocorreram, as pessoas 

nela envolvidas.

 Verifica-se, assim, que “in casu”, a exordial acusatória cumpriu todos os 

requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, sem que a 

peça incorresse em qualquer violação do que disposto no art. 395, do 

mesmo diploma legal.

As alegações de ausência de justa causa, como é cediço, somente se 

reconhece quando há flagrante constrangimento ilegal, demonstrado por 

prova inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do 

delito, não existir crime, a punibilidade encontrar-se extinta por algum 

motivo ou pela ausência de suporte probatório mínimo a justificar a 

propositura de ação penal.

Nesse aspecto, verifica-se que a inicial acusatória narra as condutas 

criminosas imputadas ao réu com todas as circunstâncias relevantes, de 

maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, conforme já 

explicitado anteriormente.

 Com efeito, a leitura da peça acusatória permite a compreensão da 

acusação, não ensejando, conforme já explicitado, a inépcia da inicial com 

relação a ele, pois se observou o contido no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, expondo os fatos criminosos com todas as suas 

circunstâncias.
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De uma simples leitura do conjunto probatório até então angariado, vê-se 

que, no caso em tela, subsistem os indícios de autoria, não se resumindo a 

inclusão do réu na ação penal, como a Defesa alegou, mediante imputação 

genérica ou simples responsabilidade penal objetiva.

 Igualmente, não merecem ser acolhidas as arguições de inépcia da peça 

acusatória por ausência de individualização de conduta.

Portanto, sem adentrar no mérito de procedência ou não da acusação, o 

fato é que ela é deduzida de forma clara e direta, permitindo ao réu o livre 

exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual, conforme já 

registrado nesta decisão, não há falar em inépcia da denúncia, tampouco 

em falta de justa causa da propositura da ação.

No tocante aos pedidos de declaração de atipicidade das condutas 

descritas na exordial, de igual forma, ao menos no atual estágio da 

presente ação penal, não merecem guarida.

Somente se fosse o caso de flagrante atipicidade das condutas narradas 

na denúncia, é que este Juízo poderia, nos termos do art. 397, III, do CPP, 

de plano absolver sumariamente os acusados.

O mesmo se pode dizer em relação à arguição das defesa de que o 

acusado não teria agido com dolo específico para a caracterização do 

crime que lhe é imputado, pois esta questão demanda revolvimento 

fático-probatório, não condizente com a análise perfunctória inerente à 

fase em que o processo se encontra.

Importante ressaltar que, neste momento, qualquer alusão à comprovação, 

ou não, da autoria do crime é impertinente. As negativas de autoria, as 

declarações de ausência de liame subjetivo e de dolo nas condutas 

praticadas, serão questões enfrentadas quando houver nos autos maior 

suporte fático-probatório, assegurado o contraditório, pois, neste 

momento, os indícios de autoria até então presentes, consubstanciados 

nos documentos que acompanharam a denúncia, são o bastante para que 

se determine o prosseguimento do processo.

 A absolvição sumária, nessa fase, só é cabível quando da existência 

manifesta de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade; ou, ainda, 

quando o fato narrado evidentemente não constitui crime ou há incidência 

de causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal.

 Presentes na denúncia a indicação da materialidade dos delitos e dos 

indícios da autoria, a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a 

respeito dos fatos narrados na peça acusatória, deve-se proceder à 

instrução criminal, momento em que se oportunizará ao Parquet a 

consolidação das provas que possam demonstrar a procedência do 

pedido, e, por meio do contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá 

comprovar suas alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo a 

audiência de instrução e julgamento para os dias abaixo discriminados:

- Dia 29 de agosto de 2018, às 14 horas – ocasião em que deverão ser 

inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, conforme 

abaixo indicadas:

 1 – PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

2 – SERGIO SILVA DA COSTA

3 – CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO

4 – KÁTIA APARECIDA REIS OLIVEIRA ARRUDA

5 - ARNALDO JUSTINO DA SILVA

6 – JANUARIA DORILEO BULHÕES

7 – DACILEIDE EMANOELA PIMENTA DE SOUZA

8 – DANIEL RIBEIRO SOARES

9 – ELIETE DA COSTA PEREIRA SILVA

- Em continuidade ao ato, DESIGNO o dia 03 de setembro de 2018, às 14 

horas – ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas arroladas 

abaixo pela Defesa, bem como, para realizar o interrogatório do réu.

1 – MAURO ZAQUES DE JESUS

2 – ANA CRISTINA BARDUSCO

 3 – ANA PETERLIN

4 – GILBERTO GOMES

5 – HENRIQUE SCHNEIDER NETO

6 – ACYLENE ADNA DE ARAÚJO BASTOS ALVES

- Interrogatório:

1 – DOUGLAS RENATO FERREIRA GRACIANI

Considerando que as demais testemunhas arroladas pela Defesa dos 

acusado residem em outras Comarcas, expeçam-se Cartas Precatórias 

para suas oitivas:

1 – WALTER DE OLIVEIRA PEIXOTO (Pontes e Lacerda/MT)

2 – CLEDSON MOTA BARROS (Barra do Garças/MT)

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, os acusados, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 444499 Nr: 21307-42.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT, VALBER DA SILVA MELO - OAB:4986-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 21307-42.2017.811.0042 – Cód. 444499

Vistos, em correição.

Ante o teor da certidão retro e considerando que o pleito da Defesa foi 

formulado há mais de 2 (dois) anos, intime-se a Defesa do acusado Silval 

da Cunha Barbosa para informar se ainda possui interesse processual.

Em caso positivo, reitere-se o ofício de fls. 06 e, com as informações, 

façam-me conclusos.

Em caso negativo, arquive-se o presente incidente, com as baixas de 

estilo.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 353481 Nr: 15019-83.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL BATISTA MATEUS, MAURÍCIO 

DOMINGOS DA CRUZ, JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CICLIÊNIO 

LOURENÇO DE ARAUJO, CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, LUIZ 

APARECIDO SILVA MAGALHÃES, DJALMA FERREIRA MACHADO, PEDRO 

ANTONIO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS GERMANO, RICARDO JORGE 

FRANCO TORRETE, MATEUS MACHADO MARQUES, JOSÉ EDUARDO 

GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS LEITE DA CRUZ, SEBASTIÃO MARCELO 

LIMA, SILVANO ALVES DE ALMEIDA, ARLINDO VALÉRIO DOS SANTOS, 

ROBSON ARNALDO DANTAS, VANDERLEI TOMÉ SOARES, FABIANO DOS 

SANTOS FERREIRA, WELLINGTON DA COSTA SANTOS, MAICON LOPES 

MORELLI, ANTONIO ADEMILSON DE CAMPOS, KALLYEL MOYSES DE 

SOUZA, WESCLEY RIBEIRO DE SOUZA, ROMACIR TEIXEIRA DA SILVA, 

NEIRIELTON DE SOUSA GONÇALVES, ANA CLAUDIA SILVA AGUIAR, 

FIRMINO RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EVERALDO LEITE BEZERRA, LORIVAL 

DE OLIVEIRA, EDIMAR ORMENEZE, RODRIGO APOLINÁRIO MACIEL, 

WILLIAN MACEDO DOS SANTOS, ANTONIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA, 

SÉRGIO NUNES DA SILVA, JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE, GLEISON 

DE SOUZA COSTA, EVERSON DE OLIVEIRA BABUGEM, JEAN MICHEL 

BENETOLLI CAMARGO, GILIARD MESSIAS DE LIMA OU GILLEARD 

MISSIAS DE LIMA OU GILIARDE MESSIAS LIMA, ELIAS HENRIQUE 

SANTANA DE SOUSA, ROBERTO PIO DA SILVA, KAIC OLIVEIRA FASCINI, 

JOEL MARCOS LIMA, NAKSON JUNIOR CAETANO FERREIRA KATSUI, 

DOUGLAS BARROS AQUINO, CARLOS GONÇALVES DA SILVA, 

WELINGTON DOS SANTOS CAMPOS, FERNANDO VINICIUS COIMBRA DE 

MORAES, HELIO MARCIO BATISTA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18.496, Angelo Bernardino de Mendonça Junior - OAB:16330, 

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, APARECIDA DE 

CASTRO MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS ROBERTO MARRICHI - 

OAB:122058/SP, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - OAB:11571, 

DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019/MT, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, DENISE RODEGUER - OAB:15121-A, Elson 

Rezende de Oliveira - OAB:12452, Helio Fialho Junior - OAB:17524, 

MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB:13944, MARCELO FELICIO GARCIA - 
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OAB:7297/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12992/MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - 

OAB:19119/MT, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12156/MT, 

VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT, Wendell de Souza 

Girotto - OAB:15283-E

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados da 

expedição de Cartas Precatórias para as comarcas de Tangará da 

Serra/MT e Rondonópolis/MT, com a finalidade de interrogar, 

respectivamente, os acusados Luiz Carlos Leite da Cruz e Helio Marcio 

Batista Silvestre, para que possam acompanhar o cumprimento das 

missivas no juízo deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525973 Nr: 17915-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568

 Nos termos da legislação vigentes e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados do acusado Baltazar Luz de Santana para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta à acusação, conforme determina o art. 

396 do Código de Processo Penal, e determinado às fls. 239/240.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 318499 Nr: 17951-15.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FERNANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525973 Nr: 17915-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568

 AÇÃO PENAL N° 17915-26.2018.811.0042 – CÓDIGO Nº 525973RÉU: 

BALTAZAR LUZ DE SANTANAVISTOS EM CORREIÇÃO. I – Analisando os 

autos verifico que a inicial acusatória atende ao disposto no artigo 41 do 

Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando não incidir 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de BALTAZAR LUZ DE 

SANTANA, Vulgo “Neguinho” e “Boy”, qualificado às fls. 04, por satisfazer 

os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e 

material idade, conforme declarações prestadas na fase 

inquisitorial.Cite-se e intime-se o acusado para apresentar, por meio de 

representante com capacidade postulatória, resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 de CPP.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 523954 Nr: 15932-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALMIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO CORSI JÚNIOR - 

OAB:17676, VINICIUS YULE PARDI - OAB:23293/O

 Vistos.

Considerando a manifestação da vítima à fl. 49, REVOGO as Medidas 

Protetivas deferidas à vítima à fl. 35/verso.

No mais, considerando entregue a prestação jurisdicional, ARQUIVE-SE o 

feito com a adoção das formalidades de praxe.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 524692 Nr: 16662-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVDO, CAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUZINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Andrade Pinheiro de 

Souza - OAB:21.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de pedido de “Cumprimento de Sentença” proposto por I.V.de O, 

representada por sua genitora CAROLINE DE OLIVEIRA em desfavor de 

seu pai FLAUZINO DE OLIVEIRA JÚNIOR, pretendendo a cobrança das 

prestações alimentícias devidas desde o mês de fevereiro de 2018, 

perfazendo um total de R$ 4.685,00 (planilha de fls. 16).

 Tendo em vista que o débito que se pretende executar ultrapassa as três 

últimas prestações alimentícias, INTIME-SE o executado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor R$ 4.685,00 

(quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), referente às prestações 

alimentícias devidas de fevereiro de 2018 a junho de 2018, conforme 

cálculo apresentado às fls. 16, advertindo-o de que não efetuado o 

pagamento voluntário neste prazo, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no valor de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC e efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários 

mencionados incidirão sobre o valor remanescente da dívida (art. 523, § 

1º, CPC).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se 

mandado penhora e avaliação, para que o Sr. Oficial de Justiça proceda 

aos atos de expropriação (art. 523, § 3º).

 Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

“caput”, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 522639 Nr: 14669-22.2018.811.0042
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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: AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER - OAB:DEF. DA MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14.678

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o advogado Davi 

Marques, OAB/MT 14.678, para que regularize a carga dos presentes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, junto à 1ª Vara Esp. de Violência 

Doméstica da Capital, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531307 Nr: 23113-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 24/07/2018 às 13h00min, 

nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do 

CPC/2015.CITE-SE/INTIME-SE a requerida dos termos da presente 

demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o 

prazo para apresentar contestação fluirá a partir da audiência de 

conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não seja exitosa, 

nos termos do art. 335 do CPC/2015, bem como, de que se não houver 

apresentação de contestação no prazo legal, será a requerida será 

considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC/2015.Atente-se para o 

disposto no art. 695 do CPC/2015, por se tratar de ação de família, em 

especial ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários para a realização da audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação 

ser feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias 

da data designada para a audiência (§2º). Consigno, por oportuno, que o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC/2015, bem 

como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do mesmo 

artigo.Intime-se a parte autora, através de seu advogado – via DJE. 

Ciência ao Ministério Público, conforme preconizado no art. 180 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 12 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.: 530865 Nr: 22664-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: u, BB, PBPB, PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, MTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .om fundamento nos arts. 98 e seguintes do CPC/2015.Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora pleiteia a fixação de alimentos 

provisórios, alegando que não há regulamentação para tanto, afirmando 

ainda, que recebem o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais para a 

subsistência, referente ao pagamento de um débito existente entre uma 

terceira pessoa e o requerido, que se findará em outubro de 2019.No 

entanto, verifico em consulta ao Sistema Apolo que na Ação de Alimentos 

de id. 469267 que tramitou perante esta Vara Especializada, as partes 

apresentaram uma proposta de acordo, o qual foi homologado por este 

juízo, consignando a seguinte redação: “a pensão alimentícia aos filhos 

menores no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, a ser depositado todo 

dia de cada mês na conta bancária da requerente, que deverá iniciar a 

partir de outubro de 2017”. Desta forma, apesar de a parte autora sequer 

trazer aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes, o que 

comprovaria o alegado na inicial, já existe regulamentação de alimentos 

aos filhos menores conforme se extrai da redação acima referida, não 

havendo que se falar em nova regulamentação, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido liminar pleiteado nestes autos, por ausência do pressuposto da 

“probabilidade do direito”, previsto no art. 300 do CPC.DESIGNO Audiência 

de Conciliação para o dia 04/09/2018 às 15h00min, nos termos do art. 334 

c/c art. 695 e seguintes do CPC/2015.CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida 

dos termos da presente demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, salientando que o prazo para apresentar contestação fluirá a partir 

da audiência de conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não 

seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC/2015, bem como, de que se 

não houver apresentação de contestação no prazo legal, será o requerido 

considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC/2015.INTIME-SE a parte 

autora, através de seu advogado via DJE.Expeça-se carta precatória para 

a Comarca de Ijuí/RS para citação da parte requerida.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 431667 Nr: 7449-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CARLOS MAGNO 

MENDES PIMENTEL - OAB:27.743 - GO, Elisson Aparecido de Souza 

Almeida - OAB:12.937, GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - 

OAB:14774/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o presente feito foi sentenciado, com 

trânsito em julgado (fl. 153), tendo sido julgado procedente o pedido e 

mantida as medidas protetivas em favor da requerente enquanto 

perdurasse o processo criminal.

II. Em consulta ao Sistema Apolo constatou-se que o inquérito policial (ID. 

474154) referente ao caso em apreço, encontra-se em andamento na 12º 

Vara Criminal, nesta Comarca.

 III. Com efeito, mantenhos as medidas protetivas de urgência, concedidas, 

nesses autos, initio littis.

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, determino sejam intimadas, as partes, através 

de seus patronos, para que tomem ciência da manutenção das medidas 

protetivas concedidas nesses autos.

 V. Após, devolva-se o presente feito ao arquivo.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 339553 Nr: 21118-06.2012.811.0042

 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: SCADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:MT/3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 399/400, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para se manifestar, nos 

termos do despacho de fls. 397.
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Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 340-44.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BSdB, TERdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinice de Fatima da Cruz - 

OAB:13366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes da inicial, e 

Extingo o presente o processo Com Julgamento do Mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para:a)confirmar a antecipação de tutela concedida em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de 

fornecer tratamento de saúde consistente na realização de procedimento 

cirúrgico ortopédico, em favor de Thiago Ernandes de Barros; b)condenar 

o Estado de Mato Grosso, na obrigação de fornecer tratamento de saúde 

consistente na realização de procedimento cirúrgico ortopédico, em favor 

de Thiago Ernandes de Barros (já adimplida por meio de bloqueio 

judicial);c)deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex 

vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;d)Feito isento de custas processuais, 

ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;e)Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 104637 Nr: 1912-64.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMF, LCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAROLINE MOREIRA 

DA SILVA - OAB:22722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por Alice Moreira Ferreira, representada por sua 

genitora Ludimila Caroline da Silva, em face da Secretaria Municipal de 

Educação.

Alega na inicial que não obteve êxito na efetivação da matrícula em 

qualquer creche da rede municipal próxima ao bairro Pedra 90.

O Juízo do Juizado da Fazenda Pública declinou da competência nos 

termos da decisão de folhas 21/21-verso.

A inicial foi recebida às folhas 24.

O Município de Cuiabá manifestou-se às folhas 27/32, informando que foi 

disponibilizada vaga em favor da criança na Creche Municipal Rafael 

Rueda, razão pela qual pugnou pela extinção do processo, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC.

O Ministério Público pugnou às folhas 46, pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, diante das informações prestadas às folhas 33/34, e 

da inercia da Requerente nos autos.

É o relato do necessário. Decido.

2. Fundamentação.

Verifica-se que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, III, do NCPC, 

haja vista o manifesto desinteresse da Autora em dar prosseguimento ao 

processo, conforme se vê às folhas 44.

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o Processo, Sem Julgamento do Mérito, 

na forma do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 3553-87.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOB, GDDGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELE DA GUIA ONUKI 

- OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO - OAB:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Bianca Onuki 

Baldini, representada por sua genitora Geanne Daniela da Guia Onuki, em 

desfavor do Município de Cuiabá, cujo objeto é a disponibilização de 

matrícula na CMEI Municipal Antônio Marcos Ruzzene Balbino.

 A inicial foi recebida às folhas 50.

O Município de Cuiabá manifestou-se às folhas 51/73.

Em petição às folhas 78/79, a Requerente pugnou pela desistência da 

ação, tendo em vista que está matriculada em instituição de ensino 

equivalente ao almejado.

O Ministério Público pugnou às folhas 80, pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, diante da perda do objeto da ação.

É o relato do necessário.

 2. Fundamentação

No caso os autos, infere-se que, a Requerente está matriculada em 

instituição de ensino equivalente ao almejado na inicial, demonstrando a 

falta de interesse processual, decorrente da perda do objeto da ação.

3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 97682 Nr: 1664-35.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ECdLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdL, DRF, CdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Barbosa Perozo - 

OAB:14844

 URGENTE – PROCESSO INCLUSO NA META DO CNJ.

Vistos etc...,

 I – Tendo em vista que este processo já encontra-se devidamente 

instruído, determino que:

a) Cadastre-se a advogada de fls. 58, no Sistema Apollo.

b) Desapense-se este processo dos autos código 87266, certificando em 

ambos.

c) Intime-se a advogada Beatriz Barbosa Perozo OAB/MT 14.844, para 

que apresente no prazo legal as alegações finais em forma de memorias 

escritos.

d) Em seguida, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103872 Nr: 1298-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDPDB, BWdODB, LDPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeonathan Suel Dias - 

OAB:15978/MT, JOÃO GOBBO NETO - OAB:21.839/MT, João Gobbo 

Neto - OAB:21839, Mayara C. Cintra Rosa - OAB:24217, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22926/0, Tenaressa A. de A. Della Líbera - 

OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I - Anote-se no Sistema Apollo o substabelecimento de fls. 105, para 

efeitos de intimação e demais atos processuais, excluindo os demais 
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substabelecimentos cadastrados.

II - Após, intimem-se os advogados Ale Arfux Júnior OAB/MT 6.843 e 

Tenaressa Aparecida de Araújo Della Líbera OAB/MT 7.031, para 

impulsionarem o processo no prazo de 5(cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

III - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

IV - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

V - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Ale Arfux Júnior OAB/MT 6.843 e Tenaressa Aparecida de 

Araújo Della Líbera OAB/MT 7.031.

VI - Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 3553-87.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOB, GDDGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELE DA GUIA ONUKI 

- OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO - OAB:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 766-85.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS, MLBL, MVGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945, Michelle Matsuura Borralho - OAB:21616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes da 

inicial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para:

 4.1 Decretar a Perda do Poder Familiar de Larissa Gomes Barros Rocha, 

em relação à criança Mabilly Victória Gomes da Costa, nos termos do art. 

1.638, II do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do 

ECA;

4.2 Reconhecer a extinção do Poder Familiar do genitor Adriano Nogueira 

da Costa, em relação à filha Mabilly Victória Gomes da Costa, diante do 

falecimento, nos termos do art. 1.635, do CC;

4.3 Constituir a relação de filiação adotiva entre os Requerentes e a 

criança, e via de consequência reconhecer Mabilly Victória Gomes da 

Costa como filhas de Monalisa Letucia Barros Lira e Luis Anselmo da Silva 

ostentando doravante, como grafia do nome: Mábilly Victória Barros Lira 

de Siqueira Silva ; sendo avós maternos: Marci Barros Rocha e João 

Olímpio Valadares Lira, e dos avós paternos: Maria Paes e Silva e Edne de 

Siqueira Silva , nos termos do art. 47 do ECA.

4.4 Considerando o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 163, § único), expeçam-se os seguintes 

mandados após o trânsito em julgado da presente sentença:

 a) de cancelamento do registro de nascimento ;

 b) de inscrição de novo registro de nascimento, que versará sobre a 

nova filiação constituída.

 4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.6 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 4.7 Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos 

com as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 2112-37.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGGDL, CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Cella Tartero - 

OAB:21008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Ronan Cella Tartero OAB/MT 21.008;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110174 Nr: 2127-06.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF, HRDC, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:24370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, determino que:

a) Intime-se a advogada constituída para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação da advogada 

constituída, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando a 

advogada por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Francini Correa da Silva OAB/MT 24.370;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 1677-05.2014.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 541-36.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SLM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 14.851, DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820, Gabriela Novis Neves Pereira Lima - OAB:, Victor Hugo 
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Senhorini de Aquino - OAB:12546/MT

 Pelo Exposto. Decido.a)Intime-se o Estado de Mato Grosso, com o envio 

dos autos em carga a Procuradoria Geral do Estado, para que tome 

conhecimento de que há débitos pendentes de pagamento referentes a 

energia elétrica da unidade consumidora instalada na residência da 

criança para que no prazo de 5(cinco) dias, informe se já realizou o 

pagamento, sob pena o bloqueio judicial.b)Decorrido o prazo, intimem-se 

os advogados da empresa Amanda Noleto Rocha do Nascimento OAB/MT 

14.851, e Victor Hugo S de Aquino OAB/MT 12.546, para que informeM se 

houve o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/2632290-9, no prazo de 5(cinco) dias.c) Havendo 

informação de que não foi realizado o pagamento das faturas de energia 

elétrica em aberto, intimem-se os responsáveis pela criança para que 

juntem cópia das faturas em aberto que encontram-se pendente de 

pagamento e, após, proceda-se ao bloqueio de valores por intermédio do 

Sistema Bacen Jud 2.0, na Conta do Estado de Mato Grosso, identificada 

pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 

3.834-2, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, para 

pagamento das faturas de energia elétrica em atraso referente a unidade 

consumidora nº. 6/2632290-9.d)Após, diga a Defensoria Pública 

requerendo o que entender devido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107619 Nr: 4417-28.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFLG, FFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:oab/mt 

15.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedente o pedido inicial e, Extingo o 

Processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , e,Autorizo o adolescente Gabriel Felix 

Londero Garcia, a empreender viagem na companhia de seu avô materno, 

Sr. Antônio Carlos Londero Silva, para Montevidéu/Uruguai.Feito isento de 

custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86941 Nr: 3309-03.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Casa, HeMSM, GdSÚdS-GP, 

MdC/M, DFPdM, DAGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pericles Renato Campos dos 

Santos - OAB:16.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A, Livia Comar da Silva - OAB:7650-B/MT, MARA 

CRISTINA LARA CURVO - OAB:19315/B, Mikael Aguirre Cavalcanti - 

OAB:9247, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:OAB/MT 5.705, 

PAULO EMILIO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 3632, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos etc...,

Diante da nova alteração sofrida no Código de Processo Civil, traz em seu 

artigo 1.010, § 3º do NCPC, que: “ Após as formalidades previstas nos §

§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

Assim, conforme interpretação do referido artigo, não cabe mais ao juízo 

de primeira instância, realizar a admissibilidade ou não do Recurso, 

apenas se limitará a colher as contrarrazões.

Portanto, diante da nova mudança ocorrida em especial no artigo 1.010, §

§3º, determino que:

a) Intime-se novamente o apelado (Marilise Bernardi Rossi) para responder 

em 10 dias, sob pena de preclusão (conforme artigo 198, II, do ECA), bem 

como para que tome ciência dos documentos de fls. 181/188 e, requeira o 

que entender devido.

Em seguida, decorrido o prazo do apelado, venham-me conclusos para as 

deliberações devidas.

Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 85831 Nr: 2098-29.2013.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: A. F. B. de P.

CITANDO(A): APARECIDO FRANCISCO BARROS DE PAULA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: JIA, vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através do VARA 

ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr 

Aparecido Francisco Barros de Paula. DESPACHO: "... , intime-se o 

requerido por edital para tomar conhecimento da sentença de fls. 15/16v, 

bem como para que pague a importância devida, com os acréscimos 

legais, no prazo de 15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - 

Afixe-se o edital no local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, 

do NCPC ); III - Determino que seja juntado aos autos o exemplar da 

publicação do edital de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, 

do NCPC;." Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107946 Nr: 260-75.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: D. A. R. C. e A. M. V.

CITANDO(A): DULCE APARECIDA ROSA CORTEZ e ANDERSON MOURA 

VIANA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: I. C. C. V. vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO 

LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor da infante I. X. X. C., e em desfavor dos genitores Dulce 

Aparecida Rosa Cortez e Anderson Moura Viana. DESPACHO: ¨...em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal dos requeridos Dulce Aparecida Rosa Cortez e 

Anderson Moura Viana, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 107521 Nr: 4345-41.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA UNILATERAL C/C 

DIREITO DE VISITAS E PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. E. de L. e G. R. da S.

CITANDO(A): EVANILDA ELISIA DE LIMA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2017
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VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: C. A. da C. B. J. vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA UNILATERAL C/C 

DIREITO DE VISITAS E PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da infante A. B. L. S., e em 

desfavor da genitora Evanilda Elisia de Lima. DESPACHO: ¨...em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da requerida Evanilda Elisia de Lima, sendo 

adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do 

NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá consta no edital a 

possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109735 Nr: 1783-25.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA 

COMPARTILHADA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. da S. A.

CITANDO(A): ALESSANDRA DA SILVA ARAÚJO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: C. A. da C. B. J. vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA 

COMPARTILHADA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da infante C. A. da C. B. J., e em 

desfavor da genitora Alessandra da Silva Araújo. DESPACHO: ¨...em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da requerida, sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, 

para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 109047 Nr: 1209-02.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMNAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. P. P. dos R. J. B. F.

CITANDO(A): ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. M. P. P., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. a favor do infante 

J. M. P. P. e em desfavor da genitora Elizabeth Pereira Padilha dos Reis. 

DESPACHO: ¨... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo 

esgotados os meios para citação pessoal da requerida Elizabeth Pereira 

Padilha dos Reis, sendo adequada a citação por edital conforme determina 

o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA; Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 11 de julho de 2018.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2587-90.2018.811.0063

 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): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA MORTELARO DE 

OLIVEIRA - OAB:24.235

 Ante o exposto, DECRETO a internação provisória da adolescente A.L. S. 

qualificado nos autos, decretando-a pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, nos termos do art. 108 e art. 174, ambos da Lei n. 8.069/90.CITE-SE 

o(a) adolescente (s), bem como seus pais ou responsáveis do teor da 

representação. No mesmo ato, NOTIFIQUE-OS a comparecerem na 

Audiência de Apresentação designada, oportunidade em que poderão se 

fazer acompanhar de advogado, DESIGNO a data de 26.07.2018, às 

15h00min, para a realização de Audiência de Apresentação, e desde já 

designo audiência em continuação para o dia 02.08.2018, às 

14h45minINTIME-SE o Ministério Público. CIENTIFIQUE-SE a Defensoria 

Pública.Expeça-se o necessário. Às providências.Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá, 27 de junho de 2018.GLEIDE BISPO SANTOSJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2587-90.2018.811.0063

 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): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA MORTELARO DE 

OLIVEIRA - OAB:24.235

 PROCESSO : 2587-90.2018.0063- CÓDIGO 110736

PROCEDIMENTO : APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

REPRESENTANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTADO(S) : A.L.S.

Vistos.

Trata-se de Representação promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, em 

face do(s) adolescente(s) A.L.S. , já qualificado(s), imputando-lhe(s) a 

prática do(s) ato(s) infracional(ais) análogo ao(s) crime(s) previsto(s) art. 

previsto no art. 33, "caput", e art. 40, inc.V, ambos da Lei 11.343/2006.

 Relata a exordial que, no dia 25 de junho de 2018, por volta das 21h00min, 

no ônibus da empresa Eucatur, placa AXS 0693. linha Cascavel/PR X 

Sinop/MT, que transitava pela BR 364, KM 387, nesta urbe a representada, 

com liberdade de escolha e consciência de atuação, trazia consigo 

drogas, para fins de comercialização, sendo 41 (quarenta e um) tabletes 

de substância análoga à Cannabis Sativa L (Maconha), na quantidade de 

30,860g (trinta quilos e oitocentos e sessenta gramas), sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e hora dos fatos, o grupo de operações com 

cães da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando fiscalizações no 

referido ônibus, instante em que os cães Hetor e Rango sinalizaram 02 

(duas) malas pertencente à representada.

Em seguida, após busca realizada nas referidas malas, a Polícia localizou 

os referidos tabletes, tendo a representada afirmado que pegou a droga 

no terminal rodoviário de Eldorado/MS, e o destino final seria Lucas do Rio 

Verde/MT.

A representada foi apreendida em flagrante de ato infracional na data de 
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25.06.2018, conforme auto de fl. 22.

A Certidão de antecedentes infracionais do adolescente foi acostada às 

fls. 52.

Realizada a oitiva do representado perante o Parquet, ocasião em que o 

representante ministerial entendeu pela decretação da internação 

provisória do representado, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos 

termos da cota de fls. 05/13.

É o relatório.

DECIDO.

I- DO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO

Presentes os requisitos legais do art. 182, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.069/90, 

RECEBO a representação promovida em face do adolescente 

representado.

DESIGNO a data de 26.07.2018, às 15h00min, para a realização de 

Audiência de Apresentação, e desde já designo audiência em continuação 

para o dia 02.08.2018, às 14h45min.

 II- DA DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

A adolescente imputa-se a prática do atos infracionais análogos aos 

crimes previstos 33, "caput", e art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006, 

razões pelas quais o Parquet requer a decretação da internação 

provisória, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

O art. 184, da Lei n. 8.069/90, dispõe que compete à autoridade judiciária 

decidir sobre a decretação ou manutenção da internação provisória. 

Vejamos:

“Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará 

audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre 

a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 

108 e parágrafo.” (destaquei)

Outrossim, o art. 108, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90, dispõe que a 

internação provisória poderá ser decretada quando houver indícios 

suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se a necessidade 

imperiosa da medida, in verbis:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 

prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em 

indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade 

imperiosa da medida.” (destaquei)

No tocante à autoria, extrai-se dos autos o Termo de apreensão de 

fls.32/34, Boletim de Ocorrência de fls. 19/21, Laudo Pericial Preliminar de 

nº 3.14.2018.45075-01.

Além disso, o art. 174, in fine, do ECA, dispõe que a internação provisória 

poderá ser aplicada quando o ato infracional revestir-se de gravidade e de 

notória repercussão social, requisitos estes que, presentes, visam 

garantir a segurança pessoal do(a) adolescente ou manutenção da ordem 

pública, in verbis:

“Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o 

adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo 

de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao 

representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, 

no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato 

infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob 

internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da 

ordem pública.” (destaquei).

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“Para a decretação da custódia cautelar, exige-se indícios suficientes de 

autoria e não a prova cabal da mesma, o que somente poderá ser 

verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos 

autos (Precedentes).” (STJ, HC 145.741/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 18/02/2010, DJe 19/04/2010). (destaquei).

“a decisão que decreta a internação, antes da sentença, nos mesmos 

moldes de qualquer decisão que venha a restringir cautelarmente 

liberdade individual, deve conter fundamentação idônea, com a 

demonstração inequívoca da necessidade da medida excepcional (ex vi 

do art. 108, do ECA)”. (STJ. HC 253.380/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Sexta Turma, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013).

Muito embora, a adolescente não apresente antecedentes infracionais 

registrados neste Juízo, conforme certidão acostada à fl. 45, 

reconhecendo a gravidade abstrata do ato infracional análogo ao tráfico 

de drogas é necessária melhor investigação dos fatos, tendo em vista que 

a adolescente e sua família não possuem residência neta cidade e 

Comarca de Cuiabá.

Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e 

demonstrada por ora à necessidade imperiosa da medida, reputo 

necessária a internação provisória, uma vez que não se identifica 

providência menos gravosa capaz de resguardar, de forma eficaz, a 

efetividade da jurisdição, bem como a garantia da ordem pública e, em 

especial, a segurança pessoal da representada.

 III - DOS DISPOSITIVOS

Ante o exposto, DECRETO a internação provisória da adolescente 

ADRIENNY LIMA SANTOS qualificado nos autos, decretando-a pelo prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108 e art. 174, ambos da 

Lei n. 8.069/90.

CITE-SE o(a) adolescente (s), bem como seus pais ou responsáveis do 

teor da representação. No mesmo ato, NOTIFIQUE-OS a comparecerem na 

Audiência de Apresentação designada, oportunidade em que poderão se 

fazer acompanhar de advogado, ADVERTINDO-OS de que o não 

comparecendo do(a) (s) adolescente (s) na audiência designada, 

ensejará em sua condução coercitiva, conforme disposto no art. 187, do 

ECA.

Considerando que, cabe a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos – SEJUDH/MT, por intermédio de órgão Gestor do Sistema 

Socioeducativo, promover a remoção/translado do adolescente a unidade 

de destino que possuir vaga disponível.

 Desta forma compete a este juízo solicitar a vaga para cumprimento de 

Internação Provisória pelo prazo de 45(quarenta e cinco) dias, diretamente 

a Central de Vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

– SEJUDH/MT, em caso positivo encaminhe-se a adolescente a Unidade 

Socioeducativa de Internação Provisória (POMERI) do Estado de Mato 

Grosso.

EXPEÇA-SE o Mandado de Internação Provisória.

Em observância à Resolução n. 165, de 16-11-2012, alterada pela 

Resolução n. 191, de 25-4-2014, ambas do CNJ, EXPEÇA-SE, incontinenti, 

a Guia de Internação Provisória através do Cadastro Nacional de 

Adolescentes em Conflito com a Lei – CNACL (art. 2º, inciso I), 

instruindo-a com os documentos constantes do rol previsto no art. 7º, 

incisos I a IV, e após, ENCAMINHE-SE cópia integral do expediente ao 

órgão gestor do atendimento socioeducativo, que deverá ser apresentada 

quando do ingresso do(s) adolescente(s) na referida unidade (art. 5º), e 

em consonância com os itens 4.11.10; 4.14.3.1 e 4.14.2, da CNGC/MT.

REQUISITE-SE à Gerência da Unidade de Internação Provisória do CASE – 

Polo Cuiabá, para apresentar a adolescente nas audiências designadas 

por este Juízo.

DETERMINO, em caráter excepcional, a entrada da adolescente no CASE – 

Internação Provisória Feminina – Polo Cuiabá, após as 18h00min.

TRANSLADE-SE a presente decisão aos autos de apreensão respectivo, 

após arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Caso a resposta seja negativa, Determino, OFICIE-SE à Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT, encaminhando-se 

cópia da presente, para conhecimento e deliberações que entender 

pertinentes.

Decorrido o prazo previsto no art. 185, §2º, do ECA, não havendo 

disponibilidade de vagas em Unidade Socioeducativa do Estado de Mato 

Grosso, LIBERE-SE a adolescente, independentemente de nova 

conclusão, salvo se por outro motivo estiverem custodiados.

INTIME-SE o Ministério Público. CIENTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 27 de junho de 2018.

GLEIDE BISPO SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 408-48.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wania Christina Figueiredo Dantas, IRINEO 
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CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Gimenes de Freitas - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - 

OAB:4.411/MT

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação ao teor do ofídio nº 135/2018, juntado às fls. 424.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

 Cod. Proc.: 9872 Nr: 785-18.2008.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Ditz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multicom Telecomunicações Ltda, Gradiente 

Eletrônica S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Leoncio Gaiva Neto - 

OAB:13537, Thiago Oliveira Amado - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 776/2008 (CÓDIGO 9872) – Número original 

785-18.2008.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8026796-28.2008.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129864 Nr: 3937-19.2018.811.0062

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Silvanete Pereira dos Reis Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineia Valdonado Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELY RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:22546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, enviei para publicação via DJE com a finalidade de intimar o 

advogado da vítima Dra. Graziely Rodrigues dos Santos, inscrita na 

OAB/MT nº 22546 para comparecer na Audiência de continuidade 

Preliminar designada para o dia 22/08/2018 às 10:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 173-30.2015.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Ferreira, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aprá de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ribeiro Darold - 

OAB:OAB/MT 12.037, Hélio Nishiyama - OAB:OAB/MT 12.919, João 

Carlos Polisel - OAB:OAB/MT 12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassio Vinicius Gomes de 

Azevedo - OAB:OAB/MT 13.948

 CERTIFICO que enviei o presente andamento para publicação com a 

finalidade de intimar o advogado do Querelado para a apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38553 Nr: 510-51.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José Cirilo, Maringá Madeiras - Serraria 

Indústrial Ltda - EPP, Joair Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO LIMA - 

OAB:6912

 Diante do exposto, DECLARO O PERDIMENTO do produto florestal descrito 

no laudo de identificação n. 019/2018 (fl. 56), apreendido e depositado no 

Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência preliminar 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 15h.Atento aos princípios 

instituídos em sede de Juizados Especiais, em especial aos de 

informalidade, simplicidade e de economia processual, intime-se, 

preferencialmente, a empresa autora do fato por intermédio dos telefones 

(fl. 72) e, alternativamente, caso reste infrutífera, a intimação por carta 

precatória nos endereços constantes nos autos.A situação do autor do 

fato FLÁVIO JOSÉ CIRILO – motorista – será melhor analisada em 

audiência designada, não havendo, por ora, necessidade de sua 

intimação.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Intime-se, ainda, a 

d. defensora peticionante de fls. 64/65. Oficie-se o Coordenador do Pátio 

para ciência acerca do perdimento da madeira.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 1572-63.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Késsia Nayanne Amaral 

Matos - OAB:MT 19561/0

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 

43/44 e DESIGNO audiência preliminar para o dia 27 de setembro de 2018, 

às 14h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes à fl. 10. Caso reste infrutífera a intimação 

por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, no endereço 

declinado nos autos.

Intime-se, ainda, o d. defensor constituído à fl. 39.

 Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504632-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504632-41.2014.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

recurso inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 
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inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 11485473. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506109-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0506109-02.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRE SILVA BRASIL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 11695523. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501451-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVENI SOARES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Junte-se os extratos da conta judicial e expeça-se alvará, 

observando o Provimento 11/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500608-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500608-38.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: FRANCISCO FERREIRA DE 

ALMEIDA FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de espécie de pedido de destaque dos honorários contratuais 

efetuado após a sentença homologatória e elaboração do cálculo, para 

que os valores do credor e dos honorários contratuais sejam liberados por 

meio de Alvarás distintos. Compulsando os autos, verifica-se que foi 

homologado o valor total do crédito (ID 329760) sem o destaque dos 

honorários contratuais por ausência de pedido naquela oportunidade bem 

como a juntada do respectivo contrato dos honorários no processo 

posterior ao cálculo. O Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017 dispõe que é cabível a juntada do contrato até a elaboração do 

cálculo. “Art. 3° O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme modelo do Anexo II deste Provimento. § 1º O Juiz encaminhará 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se 

houver; III – o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas 

alterações; IV – o cálculo originário da liquidação; e V – informação 

referente à prioridade legal. (...) § 4º. Ao elaborar o cálculo, deverá ser 

destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de 

Honorários juntado aos autos.” Desse modo, a contadoria judicial não 

individualizou o valor referente ao destaque dos honorários contratuais 

porque inexistia tais elementos no processo, estando precluso tal pedido 

em face à coisa julgada. Ademais, vê-se, pois, que já é possível a 

expedição de atos para o pagamento do crédito principal ao credor, de 

modo que o advogado poderá receber com maior celeridade seus 

honorários contratuais diretamente do seu cliente, com quem mantém 

relação privada fundamentada em título executivo extrajudicial. Não há 

como retornar à fase da sentença homologatória para determinar o 

destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto para a parte 

como para o advogado, procrastinação indevida no recebimento dos 

valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de expedição de 

alvará separado de honorários contratuais do crédito da parte autora por 

ausência de decisão judicial nesse sentido, a extemporaneidade do pedido 

e consequente inexistência de cálculo para tal desmembramento. 

Expeça-se Alvará, COM URGÊNCIA, nos moldes do Provimento n. 

11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503406-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BERNARDINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503406-64.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA BERNARDINA DA 

CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se o 

feito à ordem para revogar o despacho de id 11978591 . Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença de condenatória obrigação de fazer e 

pagar. Intime-se a parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da sentença, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra a obrigação e comprove 

documentalmente, nos autos. (art. 12. da Lei 12.153/2009). Eventual 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), deve ser 

deduzida através de simples petição, nestes autos. Quanto à obrigação de 

pagar, verifica-se que foi apresentado o cálculo. Intime-se o executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do 

CPC). Apresentada impugnação, intime-se o exequente para responder, 

no prazo de 15 dias. Silente o executado conclusos para a homologação 

do calculo apresentado pela parte exequente. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500574-29.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXUPERIO URCINO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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0500574-29.2013.8.11.0001 REQUERENTE: EXUPERIO URCINO SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O valor da 

execução foi homologado por meio da decisão de ID 1589321, na 

importância de R$ 47.280,00. O acórdão do recurso inominado manteve a 

sentença e fixou 15% de honorários de sucumbência incidentes sobre o 

valor da execução (id 12160658), o que importa no acréscimo de R$ 

7.092,00. Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução relativa aos honorários de 

sucumbência (art. 535 do CPC/2015). Apresentada impugnação, intime-se 

o exequente para responder no prazo de 15 dias e volvam conclusos. 

Silente o executado a respeito do valor da execução dos honorários de 

sucumbência fixados no recurso inominado (id 12160658) fica, desde logo 

homologada a importância de R$ 7.092,00 e determina-se a expedição da 

requisição, nos termos especificados (R$ 47.280,00 + 7.092,00). 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000660-35.2016.8.11.0001 REQUERENTE: DANIELLE MOREIRA SANTOS 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença relativo à condenação em honorários 

advocatícios e sucumbenciais fixados em sede de Recurso Inominado. 

Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo, com indicação em 

separado da multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º do Código de 

Processo Civil. Após a apresentação do cálculo, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 10%, de 

acordo com o art. 523, § 1º, do CPC e Enunciado 97 FONAJE : "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". 

Consigna-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504845-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LEITE DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504845-47.2014.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDA LEITE DA PAIXAO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença relativo à condenação em honorários 

advocatícios e sucumbenciais fixados em sede de Recurso Inominado. 

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo, com indicação em 

separado da multa de 10%, prevista no artigo 523,§ 1º do Código de 

Processo Civil. Após a apresentação do cálculo, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 10%, de 

acordo com o art. 523, § 1º, do CPC e Enunciado 97 FONAJE : "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". 

Consign-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 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). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-64.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA GONCALVES TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (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: 

1001253-64.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JUSSARA MARIA 

GONCALVES TAQUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença condenatória de 

obrigação de pagar. Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 

30 e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535 do CPC/2015). 

Apresentada impugnação, intime-se o exequente para responder no prazo 

de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504233-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAIZA CRYSTHYNA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504233-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RHAIZA CRYSTHYNA DA 

SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500880-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500880-61.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ARIOVALDO DOMINGOS 

VICENTE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Defere-se o pedido de destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes no contrato juntado nos autos a fim de que seja 

cumprida a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 
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cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Intime-se a parte exequente para apresentar certidão original 

no cartório a fim de ser expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Juntada a certidão original 

no cartório, processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM de 

10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Não 

havendo a juntada da certidão original, ao arquivo. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501852-31.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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: 

0501852-31.2014.8.11.0001. REQUERENTE: BALBINA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 11485472. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARQUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (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: 27/09/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001189-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO FERNANDO PENA HEINECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN MT (REQUERIDO)

RAFAEL MAGALHAES COUTO (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 e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001361-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando a quitação voluntária do débito pelo 

executado e a concordância do exequente, expeça-se o alvará de 

levantamento do valor depositado. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001651-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/09/2018 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: 1002139-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRINIO FATIMO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FRANCISCO MARCIEL INACIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT0008511A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1001207-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 
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remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1000094-52.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE PAULA VOLTARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

27/09/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: 

Redesigne-se a audiência de conciliação e dê-se prosseguimento ao 

processo. 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: 1001199-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON SILVA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (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: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1001217-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1001266-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELENA FERRER ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (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 e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1002658-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KEIKO HATAKEYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO)

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/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: “Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente 

demanda e, de consequência, determina-se a remessa para distribuição a 

uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001139-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (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 

deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de 

consequência, determina-se a remessa para distribuição a uma das varas 

especializadas da Fazenda Pública. Intime-se. Cuiabá, 7 de junho 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: 1000881-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUIS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARLO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

JOSE DE ARIMATEIA TORRES SILVA OAB - MA13729 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1001652-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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: 27/09/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. 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: 1002824-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente 

demanda e, de consequência, determina-se sua remessa para distribuição 

a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 27/09/2018, 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: 0500472-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO FRANCISCO BIAZUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500498-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI PERES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504829-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MENESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 285 de 487



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504829-93.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE DE MENESE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168393. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506151-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0506151-51.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ZENILDE BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168392. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504106-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504106-74.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ADENIR LEITE DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168394. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501602-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ROBERTO SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501602-95.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EZIO ROBERTO SANTOS 

OJEDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

recurso inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não 

preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 12168374. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500629-14.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500965-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ARRUDA PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500965-47.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDVALDO DE ARRUDA 

PAEZANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de recurso inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado 

não preenche os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso 

inominado contra sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se 

observa no art. 41, caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, 

excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há 

que se falar no cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE 

CONHECE do recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, 

cumprindo o despacho de ID 12168350. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502306-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCA PRATES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 
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0502306-11.2014.8.11.0001 REQUERENTE: CIRCA PRATES MACEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168388. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504451-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504451-40.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELKE SANTOS COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168397. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500673-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-20.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

MAX VITOR DE SOUZA DOURADO (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: 

1002159-20.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IGOR CORREA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MAX VITOR DE SOUZA DOURADO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Defere-se o pedido de redesignação de audiência. 

Cumpra-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000636-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA KREFTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 

1000636-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANA TEREZINHA KREFTA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Considerando que a sessão de conciliação não foi 

realizada por problema alheio às partes, o feito já se encontra contestado 

e autor e réu se manifestaram pela não realização do ato, dispensa-se a 

redesignação. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação. Após, conclusos para sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500676-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARTINS MONTAZOLLI EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA OAB - MT15228-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500682-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500783-61.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501036-49.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento.” 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500799-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504855-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINIA DE CASTRO PEREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504855-91.2014.8.11.0001 REQUERENTE: LAVINIA DE CASTRO PEREIRA 

SANTIAGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Prestadas informações no mandado de segurança. Aguarde-se em 

secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do 

acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500028-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DAS GRACAS ALVES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500028-03.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ELZA DAS GRACAS ALVES 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de espécie de pedido de destaque dos honorários contratuais 

efetuado após a sentença homologatória e elaboração do cálculo para que 

os valores do credor e dos honorários contratuais sejam liberados por 

meio de Alvarás distintos. Compulsando os autos, verifica-se que foi 

homologado o valor total do crédito (ID 329760) sem o destaque dos 

honorários contratuais por ausência de pedido naquela oportunidade bem 

como a juntada do respectivo contrato dos honorários no processo 

posterior ao cálculo. O Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017, dispõe que é cabível a juntada do contrato até a elaboração do 

cálculo. “Art. 3° O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme modelo do Anexo II deste Provimento. §1º O Juiz encaminhará 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se 

houver; III – o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas 

alterações; IV – o cálculo originário da liquidação; e V – informação 

referente à prioridade legal. (...) §4º. Ao elaborar o cálculo, deverá ser 

destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de 

Honorários juntado aos autos.” Desse modo, a contadoria judicial não 

individualizou o valor referente ao destaque dos honorários contratuais 

porque inexistia tais elementos no processo, estando precluso tal pedido 

em face à coisa julgada. Ademais, vê-se, pois, que já é possível a 

expedição de atos para o pagamento do crédito principal ao credor, de 

modo que o advogado poderá receber com maior celeridade seus 

honorários contratuais diretamente do seu cliente, com quem mantém 

relação privada fundamentada em título executivo extrajudicial. Não há 

como retornar à fase da sentença homologatória para determinar o 

destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto para a parte 

como para o advogado, procrastinação indevida no recebimento dos 

valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de expedição de 

alvará separado de honorários contratuais do crédito da parte autora por 

ausência de decisão judicial nesse sentido, a extemporaneidade do pedido 

e consequente inexistência de cálculo para tal desmembramento. 

Expeça-se Alvará, COM URGÊNCIA, nos moldes do Provimento n. 

11/2017-CM. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500810-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504134-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ANICETA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504134-42.2014.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZA ANICETA DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 11485483. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505216-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505216-11.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA LAUDELINA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 
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sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168385. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504016-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERSON LUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504016-66.2014.8.11.0001 REQUERENTE: GEDERSON LUZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de recurso 

inominado oposto contra despacho. O recurso apresentado não preenche 

os pressupostos de admissibilidade. É cabível recurso inominado contra 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, 

caput, da Lei n. 9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a 

homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o 

próprio Juizado.”. Não se tratando de sentença, não há que se falar no 

cabimento do presente recurso. Diante disso, NÃO SE CONHECE do 

recurso inominado. Dê-se prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho 

de ID 12168398. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500843-68.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001619-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALBER SARDI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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: 

1001619-35.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALBER SARDI LOPES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 

Promova a secretaria a retificação no cadastro PJe quanto a classe 

processual e partes, identificando conforme consta na petição inicial. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA. A Lei 12.153/2009 estabelece 

que: “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;”. g.n. A incompetência absoluta 

enquanto matéria de ordem pública deve ser examinada de ofício e a 

qualquer tempo. Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

declina-se em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Capital. Intime-se. Remeta-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000970-41.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IACI DA SILVA RAMOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000970-41.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: IACI DA SILVA RAMOS LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar ao autos planilha de cálculo em conformidade com a 

sentença homologatória, a fim de que seja possível a elaboração do 

cálculo pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000935-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000935-81.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: ELZA MEDEIROS EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar ao autos planilha de cálculo em conformidade com a sentença 

homologatória, a fim de que seja possível a elaboração do cálculo pela 

contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501029-23.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501266-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HUMBERTO CAMPIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE OAB - MT18653/O 

(ADVOGADO)

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 12 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502560-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502560-81.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: CARLOS CEZAR DA CUNHA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se 

de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036557-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BASTIANI DA COSTA (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:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 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: 

1036557-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSIMEIRE BASTIANI DA 

COSTA REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação do prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002018-35.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO MOREIRA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o pedido 

de dilação de prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500966-03.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0500966-03.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE DIAS GUIMARAES 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

se manifestar sobre os IDs 11889532 e 11889553, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500111-87.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500111-87.2013.8.11.0001. REQUERENTE: LEONIDAS BENEDITO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de sequestro do valor do ofício requisitório liquido atualizado, via 

BACEN JUD. Verifica-se que foi expedido oficio requisitório para 

pagamento e não há notícia ou comprovação de pagamento pelo requerido 

Estado de Mato Grosso no prazo legal de 60 dias. Houve a atualização do 

cálculo. É a síntese do necessário. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017 dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação do 

deposito judicial do valor líquido. Desse modo, DEFERE-SE o bloqueio do 

valor líquido no montante de R$9.424,34 (nove mil quatrocentos e vinte e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme os cálculos de ID. 

12918028 e 12918098. Após o bloqueio, intime-se as partes da decisão do 

bloqueio para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, expeça-se alvará. Cumpra-se. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001648-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE BRITO 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 
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TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, cujo escopo é obter a anulação de débitos inscritos em dívida 

ativa. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 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 instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VALENCA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001650-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CAIO VALENCA DE SOUSA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

reclamação proposta por pessoa física contra pessoa jurídica de direito 

privado. O processo foi dirigido ao juízo cível e erroneamente distribuído a 

este juizado fazendário. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo e julga-se extinto, sem resolução do 

mérito, o presente feito, com amparo no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. GABRIELA 

CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502412-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502412-70.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou 

concordando com o valor depositado e requerendo o levantamento dos 

valores, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará em nome da parte autora. Publique-se. Intime-se. Após, 

arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500993-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ELPIDIO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

MARIANA SASSO OAB - MT15960/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500993-49.2013.8.11.0001. REQUERENTE: VALDEMAR ELPIDIO 

PACHECO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a obrigação 

foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500780-43.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500780-43.2013.8.11.0001. REQUERENTE: ROSELI APARECIDA 

BEVILACQUA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500662-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA JOSE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500662-33.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ZILDA MARIA JOSE DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500288-85.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA GARCIA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500288-85.2012.8.11.0001. REQUERENTE: ALICE MARIA GARCIA VAZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500867-33.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEY DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500867-33.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: DULCINEY DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004256-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI (RÉU)

THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI (RÉU)

BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (RÉU)

CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento das diligências do Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 292 de 487



Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (EXECUTADO)

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento das diligências do Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004849-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO QUAGLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE ASSIS MARQUES (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, juntar o comprovante de residência, conforme despacho de ID 

95111683.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-79.2017.8.11.0003

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:

MARCILENE DE SOUZA SANTOS MOURA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

executada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001207-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NOGUEIRA FREIRES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY VASCONCELOS DE MENESES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) do(a) requerente/requerido(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso de Apelação Adesiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004091-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002734-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUROLINE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - RS73270 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-87.2017.8.11.0003

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:

FABIO DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação do 

executado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815719 Nr: 1453-82.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO MENDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se, no prazo 

legal, quanto petição de fls.120/122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820065 Nr: 2958-11.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA DE 

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - 

OAB:10386B/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816968 Nr: 1909-32.2016.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCELINO GONCALVES DA SILVA, 

JOSE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MAURICIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 761587 Nr: 14292-13.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 2001 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA MARIA TORRES 

FARIAS - OAB:OAB/MS 8.109

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 757999 Nr: 12126-08.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741374 Nr: 2908-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738650 Nr: 1130-48.2014.811.0003

 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: ANDRE RICARDO VERONA DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS-INCURSOS, 

UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO MAX R. R. ALVES 

- OAB:OAB/GO 22.571, LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - 

OAB:OAB/SP 184.149

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732638 Nr: 12802-87.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MORAES AFONSO, WEDER CRISTIANO AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A AGLIARDI MADEIRAS LTDA, HERIBERTO 

STROHSCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

BELATTI - OAB:197127

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727109 Nr: 7998-76.2013.811.0003

 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: LEONILDO CAVAGNOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718789 Nr: 14260-76.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA ME, 

COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOSEG CORRETORA E 

ADMINISTRADORA SEGUROS S/C LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS 

S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COELHO RIBEIRO - 

OAB:21645/O, EDUARDO AFONSO MENDES FONSECA FILHO - 

OAB:OAB/MG 106.596, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI - 

OAB:16943-A/MT, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

75.728

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433806 Nr: 2472-36.2010.811.0003

 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: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, HELENA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA, GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Do advogado da parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto a correspondência devolvida de fl. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803080 Nr: 15626-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOGRÃOS CEREAIS FARELOS E TRANSPORTES 

LTDA, SILVIO MOREIRA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO VIALLE - 

OAB:05965, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, RAFAELA DENES 

VIALLE - OAB:40.889 PR

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por 

Tranzal Transportes Zanella Ltda, assim, via de consequência, imponho a 

embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o 

que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos 

termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

mantendo a decisão de (fls.136/139v), em sua íntegra.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis-Mt., 11/julho/2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755552 Nr: 10618-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOUSSAN KHALIL ZAHER, CLOVIS GONCALVES 

VICENTINI, FERNANDO MODESTO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre os 

embargos de declaração de fls. 284/285.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729747 Nr: 10393-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALONE GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 Do advogado do executado para realizar o depósito judicial do valor R$ 

4.897,12 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e doze 

centavos)para complementação do valor devido, nos termos da petição de 

fls 220, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722280 Nr: 3295-05.2013.811.0003

 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): ALBINO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 872849 Nr: 7610-37.2017.811.0003

 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: HUGO JORDAO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre o 

petitório de fls. 83/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380072 Nr: 8317-88.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA VICENTE DA SILVA ME, 

CRISTIANO AMARAL DA SILVA, ANA CARLA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8317-88.2006

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Executados: Ana Carla Vicente da Silva Me e Outros.

Vistos, etc...

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação de “Execução de Sentença” em desfavor 

de ANA CARLA VICENTE DA SILVA ME, CRISTIANO AMARAL DA SILVA E 

ANA CARLA VICENTE DA SILVA, devidamente qualificados e após seu 

processamento, apresentaram manifestação à (fl.303), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, em desfavor de ANA CARLA VICENTE DA SILVA ME, 

CRISTIANO AMARAL DA SILVA E ANA CARLA VICENTE DA SILVA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452456 Nr: 7635-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES, 
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LOURENÇO ROSÁRIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - 

OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELY ALVES FRANCO - 

OAB:OAB/MT 19891

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7635-60.2011

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: K. L. S. Sales e Outros.

Vistos, etc...

ITAÚ UNIBANCO S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação de “Execução por Título Extrajudicial” em desfavor 

de K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES E LOURENÇO ROSÁRIO 

SALES, devidamente qualificados e após seu processamento, 

apresentaram manifestação às (fls.167/168), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos propostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., 

em desfavor de K. L. S. SALES, KEILA LILIAN SILVA SALES E LOURENÇO 

ROSÁRIO SALES.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825752 Nr: 4944-97.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCS, LUZINETE MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.Sem custas.Façam as 

baixas devidas.Desde já, acolho a manifestação do ilustre representante 

do Ministério Público e defiro o levantamento dos valores atinentes ao 

procurador do autor, expedindo-se o competente alvará judicial e, em 

relação ao menor, a importância deverá ser depositada em conta 

poupança aberta em seu nome, cabendo à sua genitora apresentar os 

dados bancários ao juízo, no prazo de (10) dez dias.Vindo aos autos, 

expeça-se o necessário.Transitada em julgado, o que deve ser certificado 

e após feitas as anotações de estilo, arquive-se.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 11 de julho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748937 Nr: 7213-80.2014.811.0003

 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: TEREZINHA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 7213-80.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Terezinha Oliveira Silva.

Executada: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial.

Vistos, etc...

TEREZINHA OLIVEIRA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou com 

a ação de “Execução de Sentença” em desfavor de SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, devidamente 

qualificada e, após seu processamento, vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que houve o integral 

cumprimento da decisão de (fls.338/339v), desde modo, restou alcançado 

o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

TEREZINHA OLIVEIRA SILVA, em desfavor de SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, ambos 

qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 278348 Nr: 2111-34.2001.811.0003

 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): LUIZ ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 2111-34.2001

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jeremias Ferraz de Andrade Neto.

Executado: Luiz Roberto Fernandes.

Vistos, etc...

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, em causa própria, na presente 

ação que moveu em desfavor de LUIZ ROBERTO FERNANDES, 

devidamente qualificado, ingressou nos autos com o petitório de (fl.293), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que o 

exequente renunciou ao recebimento de seu crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, em desfavor de LUIZ ROBERTO 

FERNANDES, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o 
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faço com fulcro no artigo 924, inciso IV do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728680 Nr: 9467-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PARECIDA AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9467-60.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Maria Aparecida Amaral dos Santos.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.72), determino a intimação 

pessoal da autora, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719513 Nr: 561-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB SC 8927, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT15973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 561-81.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Dupé Calçados e Confecções Ltda Me e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.260), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722268 Nr: 3282-06.2013.811.0003

 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): RAMIRO MURAD FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3282-06.2013

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réu: Ramiro Murad Filho.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte ré não fora 

citada até a presente data e, o autor, por sua vez, apresenta pedidos 

totalmente aleatórios a real situação processual (fl.110), arrastando-se 

desde o ano de 2013, assim, hei por bem em determinar a intimação 

pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344782 Nr: 339-94.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BURNIER, ISONETE BURNIER, 

SOLANGE BURNIER, BURNIER & ARRUDA COMERCIO DE COURO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 339-94.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rondon Plaza Shopping Ltda.

Executados: Solange Burnier e Outros.

Vistos, etc...

Sobre a certidão de (fl.344), manifeste-se a parte exequente no prazo de 

(5) cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709120 Nr: 4026-35.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, 

FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - 

OAB:OAB/SP-327.684

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4026-35.2012

Ação: Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio

 Autor: Vilmar Domingues.

Ré: Disal Administradora de Consórcios Ltda.

 Vistos, etc...

VILMAR DOMINGUES, já qualificado na exordial da ação ‘Ordinária de 

Restituição de Quotas de Consórcio’, que move em desfavor de DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificada, e, 

após seu processamento, aportaram aos autos as manifestações de 

(fls.199/verso; fl.200), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando os termos dos petitórios de (fls.199/verso) e de (fl.200), 

bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, 

assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.196/197), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, defiro o levantamento de R$20.257,72 (vinte mil e 

duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Quanto ao saldo remanescente, este, por sua vez, deverá ser levantado 

pela executada, a qual se responsabilizará em apresentar os dados 

bancários no prazo de (5) cinco dias.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Cumpridas as determinações supra e feitas as anotações de estilo, 

arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429278 Nr: 11362-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO GARCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20.011-A, CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11362-95.2009

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Alfredo Garcia da Costa.

Executada: Itaú Vida e Previdência S.A.

 Vistos, etc...

ALFREDO GARCIA DA COSTA, já qualificado na exordial da ação de 

‘Execução de Sentença’, que move em desfavor de ITAÚ VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A., devidamente qualificada, e, após seu processamento, 

aportaram aos autos as manifestações de (fl.363; fls.364/370; 

fls.371/372), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Considerando os termos dos petitórios de (fls.364/370; fls.371/372), bem 

como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o demonstrativo 

elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, assim, hei por 

bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.356/362), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por fim, hei por bem em deferir o levantamento dos valores depositados à 

(fl.372), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 444584 Nr: 13253-20.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMIRO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 D E C I D O:Considerando os termos dos petitórios de (fls.411/413) e de 

(fl.414), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, 

assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de (fls.406/409), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Nesse sentido, a jurisprudência 

assente que:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – (...)Por fim, acolho o pedido da autora e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”.Intime-se a parte 

devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, 

para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de 

custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado 

Códex.Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de 

(10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em 

(10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709314 Nr: 4231-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4231-64.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.
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Executado: Anderson da Silva Vilarim.

 Vistos, etc...

Inicialmente, observa-se que a manifestação apresentada pelo executado 

às (fls.140/141v) é totalmente alheia à real situação dos autos, haja vista 

que o mesmo se trata de ‘Execução de Sentença’, assim, refuto-a.

De outro lado, analisando o petitório de (fls.127/129) e compulsando 

detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.129) 

está defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750388 Nr: 7945-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC, 

MELISSA DE CARVALHO TONSIC, MELANIE DE CARVALHO TONSIC, 

JONATHAN DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24498/OAB PR, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO 

DE MEDEIROS - OAB:15.348 OAB/ PR, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:OAB/PR 42.074, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7945-61.2014

Ação: Cumprimento de Sentença Coletiva

Exequentes: Cristhian Anthony de Carvalho Tonsic e Outros.

Executado: Hsbc Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Vistos, etc...

Considerando os termos da decisão superior proferida no Agravo de 

Instrumento nº 7708/2016, dos petitórios de (fls.421/425; fls.461/462) e 

que os Recursos Especial e Extraordinário interpostos em face da decisão 

proferida no Agravo retro mencionado não possuem efeito suspensivo, 

hei por bem em determinar a conversão da presente ação em Liquidação 

de Sentença, efetuando-se as retificações necessárias e, ainda, para 

confecção dos demonstrativos de cálculos, nomeio perito judicial o Senhor 

João Fernandes Zuffo, contador, com endereço à Avenida Dom Pedro II, 

nº 719, Centro, nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente 

para apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 

465, §2º, incisos I, II e III, CPC).

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico (artigo 

465, §1º, incisos II e III, CPC).

Os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, com fulcro 

no artigo 95 do Código de Processo Civil e, uma vez concordes com a 

proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias (artigo 95, §1º, 

CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes.

Prazo para entrega do laudo é de (60) sessenta dias (artigo 465, CPC) e, 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708481 Nr: 3337-88.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINDO MACHADO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3337-88.2012

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória

Autor: Gercindo Machado Ramos.

Ré: Brasil Telecom S.A.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.49/50), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por bem em manter a 

sentença de (fls.34/verso), transitada em julgado à (fl.35), por seus 

próprios fundamentos.

Façam as anotações devidas e após, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781277 Nr: 6691-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6691-19.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Ré: Centro de Operações Logísticas e Transporte Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.111/verso), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para 

que cumpra corretamente a decisão de (fl.109).

Em caso de inércia ou não cumprimento da ordem, façam as anotações de 

estilo e, após, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729729 Nr: 10376-05.2013.811.0003

 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: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:OAB/SP239842, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 
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OAB:248636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e, via de consequência, 

mantenho a decisão de (fls.269/verso), em sua íntegra.Por fim, 

considerando que a parte ré demonstrou interesse na produção de prova 

oral à (fl.277), hei por bem em designar o dia 18 de outubro de 2018 às 

15:00 horas para audiência de Instrução e Julgamento.As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de (15) quinze dias, na forma 

do §4º do artigo 357 do Código de Processo Civil, sob pena de perda 

d e s t a  p r o v a . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de julho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812608 Nr: 361-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR DIVINO DE PAULA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 361-69.2016

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Egmar Divino de Paula e Givanildo Siquieri.

 Vistos, etc...

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.73/75), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo, intime-se 

a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, informe se ainda 

possui interesse no prosseguimento do feito, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381395 Nr: 9630-84.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 Ante o exposto, acolho o pedido supra mencionado e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”.Intime-se a parte 

devedora na forma do artigo 513, §2º e §4º do Código de Processo Civil, 

para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de 

custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado 

Códex.Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de 

(10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em 

(10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780096 Nr: 6222-70.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARINHO ADAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, ASSURANT SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:OAB/SP123514, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:PR/ 20.062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6222-70.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autora: Rosimeire Marinho Adão.

Réus: Arthur Lundgren Tecidos S.A. e Assurant Seguradora S.A.

Vistos, etc...

ROSIMEIRE MARINHO ADÃO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Morais’ que moveu em 

desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. E ASSURANT 

SEGURADORA S.A., postulou às (fls.162/164), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815335 Nr: 1343-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUEME FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1343-83.2016

Ação: Consignação em Pagamento c/c Cancelamento de Negativação

Autor: Aqueme Fudizachi Rondon.

Réu: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vistos, etc...

AQUEME FUDIZACHI RONDON, com qualificação nos autos, via seu 
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bastante procurador, na ação de ‘Consignação em Pagamento c/c 

Cancelamento de Negativação’ que moveu em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., postulou às (fls.64/65), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700096 Nr: 8067-79.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO BRENTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8067-79.2011

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat

Autor: João Antônio Brentano.

Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

Vistos, etc...

JOÃO ANTÔNIO BRENTANO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat’ que 

moveu em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS S.A., postulou às (fls.180/183; fls.184/186), pugnando pela 

conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo 

de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que proceda 

as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a ser 

“Cumprimento de Sentença”.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823051 Nr: 4015-64.2016.811.0003

 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: ALI MOHAMAD DARWICHE, ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BAPTISTA CARDOSO ITABERAI ME, 

JOAO BAPTISTA CARDOSO, NATAL LUIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:OAB RS 80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de 

julho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 899852 Nr: 5273-41.2018.811.0003

 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: TRANSPORTES PAIS E FILHOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, 

CARAMURU ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI ª DE FREITAS CANDIDO - 

OAB:21122/SC, EVERALDO JOÃO FERREIRA - OAB:OAB/SC 1.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, ONOFRE FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/GO 2.193, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 (...) no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem 

que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é 

hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 
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direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de 

julho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 387312 Nr: 1024-33.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA, LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1024-33.2007

Ação: Execução

 Exequente: Basf S.A.

Executados: Espólio de Euclides Mosselin Garcia e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório e documentos de (fls.264/325), hei 

por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação 

dos executados – Dulce Augustin Garcia e Leandro Garcia- por edital, 

com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787060 Nr: 9026-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9026-11.2015

Ação: Execução por Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: Cleberson Dallegrave.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.69), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 93809 Nr: 5378-82.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, 

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 5378-82.1999

Ação: Execução

 Exequente: Sônia Elizabeth Barros da Silva Farah.

Executada: Marinete da Silva Pereira.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.260), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (180) cento 

e oitenta dias, com fulcro no artigo 313, inciso II, §4º do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415713 Nr: 11404-81.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, Thassia Christina Duarte de Oliveira - 

OAB:MT/21.896-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 605/2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.
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Executados: Terezinha Sobral Kulevicz e Ricardo José Kulevicz.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.131), hei por bem em deferir o 

pedido de suspensão do feito até 27/12/2018, em consonância com o 

disposto no artigo 10º da Lei nº 13.340/2016.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711072 Nr: 6066-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO, MELISSA 

TRINDADE GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6066-87.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: João Batista Subtil Neto e Melissa Trindade Guizardi.

Vistos, etc...

Considerando os termos dos petitórios de (fls.117/verso; fls.120/verso; 

fls.121/verso), hei por bem em deferir o pedido de suspensão do feito até 

27/12/2018, em consonância com o disposto no artigo 10º da Lei nº 

13.340/2016.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 278011 Nr: 1749-32.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA MARIA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1749-32.2001

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Maria Abadia Pereira.

Executada: Samira Maria Paixão.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.413/414), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, para que no prazo 

de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405882 Nr: 1581-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ANTONIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 92/2008

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executado: Rogério Antônio Kulevicz.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.197/198), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451284 Nr: 6463-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA MARAN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES 

LTDA, MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6463-83.2011

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Eloisa Maran Pereira.

Embargada: S R J Indústria e Comércio de Peças para Tratores Ltda.

Litisconsorte: Marcos Antônio Ricci Stigliano.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.233/234), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(120) cento e vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

embargada, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.
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Em caso de inércia, procedam as anotações de estilo e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442167 Nr: 10835-12.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, NORMA SUELI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10835-12.2010

Ação: Manutenção de Posse

Autores: Francisco Pereira da Silva e norma Sueli da Silva.

Ré: Rodoagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.106), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo 

de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, procedam as anotações de estilo e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379655 Nr: 7925-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, DARIO JOSE MICHARKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MORGADO DE 

ALMEIDA - OAB:141448/RJ, NELSON VIEIRA JUCA - OAB:18142/RJ, 

RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7925-51.2006

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Embargada: Basf S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, ante a desistência dos 

recursos (fls.131, item IV).

Por fim, hei por bem em determinar que façam as anotações de estilo e 

após pagas as custas, se houver, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 373152 Nr: 1571-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1571-10.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Sul América Companhia Nacional de Seguros.

Executados: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.270/271), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, uma vez que a parte exequente apenas 

procrastina o feito, assim, indefiro.

Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 90297 Nr: 1464-10.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Elaine de Carvalho 

Lopes - OAB:8272/MS, JOSE NELSON DE CARVALHO LOPES - 

OAB:MS/7564

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1464-10.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rubens Pereira Fagundes.

Executado: José Moreira Lopes.

 Vistos, etc...

 Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o 

executado às (fls.256/266; fls.274/285), alegou a impenhorabilidade dos 

imóveis de matrícula 2.074 e 22.595 do CRI da Comarca de Coxim – MS, 

entretanto, restaram penhorados e nada fora decidido sobre a questão, 

deste modo, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a imediata expedição de ofício ao Douto Juízo da 

1ª Vara da Comarca de Coxim – MS, referente aos autos da Carta 

Precatória nº 0003188-75.2011.8.12.0011, solicitando a expedição de 

mandado de constatação, para que o Senhor Oficial de Justiça diligencie 

até os imóveis descritos e caracterizados à (fl.352), a fim de averiguar 

quem reside nos locais, consignando o nome completo dos moradores e 

há quanto tempo.

Consigne-se a urgência da medida ora solicitada e que a resposta deverá 

ser realizada por ofício, com as cópias necessárias, sem a devolução da 
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deprecada.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422099 Nr: 4382-35.2009.811.0003

 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: JRT, MARI ODETE TONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RODRIGUES, CODER - COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4382-35.2009

Ação: Indenização

Autor/menor: J. R. T.

Representante: Mari Odete Toniolli.

Réus: Osvaldo Rodrigues e Coder – Cia de Desenvolvimento de Roo.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.619/620; fl.621), hei por bem 

em determinar a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do 

Código de Processo Civil, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 331-30.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LEAO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTSON LINS CARDOSO - 

OAB:104393/MG, WELTON MAGNO DO VALE ALCÂNTARA - 

OAB:52.933/MG

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de julho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372978 Nr: 1401-38.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS, APARECIDA MARTINS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANA VEICULOS, RONI DE OLIVEIRA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Analisando os termos do petitório de (fl.312v, item I), não verifico como 

possa acolhê-lo, haja vista que “compete aos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 

circunscrição: II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e 

cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional 

de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;” (artigo 

22, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro), portanto, indefiro.Ademais, 

rejeito os pedidos de suspensão dos cartões de crédito dos executados 

(fl.312v, item I), com fulcro no artigo 805 do Código de Processo Civil.No 

mesmo diapasão, indefiro os pedidos de (fls.313/verso, itens 1, 3 e 4), 

ante a ausência de acesso a referidos convênios.Em relação ao convênio 

‘Bacen CCS”, também não assiste razão ao exequente, pois, o mesmo não 

serve para o fim pretendido, assim, refuto-o.Neste sentido, a 

jurisprudência assente que:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMA 

CCS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...))Por fim, analisando a pretensão de (fl.313, 

item 2) e o artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, que assim dispõe 

“a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito.Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para 

as diligências necessárias.Intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de julho de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817930 Nr: 2193-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2193-40.2016

Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório

 Autor: José Divino Lourenço.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio de Seguro Dpvat S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.105), não verifico motivos 

plausíveis para o acolhimento do pedido formulado à (fl.108), haja vista 

que é dever da parte informar seu endereço atualizado, conforme dispõe 

o artigo 77, inciso V do Código de Processo Civil, assim, indefiro o pleito de 

suspensão.

 Por fim, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC), para que dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771588 Nr: 2991-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2991-35.2015

Ação: Indenização por Dano Material e Moral

Autor: Moisés Ferreira da Silva.

Réu: Comércio de Combustíveis Friedrich Ltda.

Denunciada à lide: Generali Brasil Seguros.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do pedido de reconsideração de (fl.163), não 

verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por 

bem em manter a sentença de (fls.156/verso - transitada em julgado em 08 

de agosto de 2017), por seus próprios fundamentos.

Após pagas as custas devidas e feitas as baixas de estilo, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706049 Nr: 737-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUABOMBAS E IRRIGACAO LTDA ME, ANA CLAUDIA 

NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAT DISTRIBUIDORA DE SEMENTES MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 737-94.2012

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequentes: Aguabombas e Irrigação Ltda Me e Outra.

Executada: Dismat – Distribuidora de Sementes Mato Grosso.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.69), determino a intimação 

pessoal dos exequentes, na pessoa de seu representante legal, para que 

no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776101 Nr: 4649-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4649-94.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Réu: Luiz Mario de Arruda.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.66), determino a intimação 

pessoal do autor, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392488 Nr: 6064-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA, PEDROMAR TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIZARDO DO CARMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6064-93.2007

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Marcelo da Silva Lima e Pedromar Transportes Ltda.

Executado: Felizardo do Carmo Filho.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.144/151), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal do terceiro adquirente (fl.150v), para, 

querendo, no prazo de (15) quinze dias, opor embargos de terceiro, 

conforme dispõe o artigo 792, §4º do Código de Processo Civil.

Proceda-se a intimação da parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe o atual endereço do senhor Filadelfo Miranda do 

Carmo.

Vindo aos autos, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805567 Nr: 16515-02.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES, 

JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALITO FERREIRA DA SILVA, JOSILDA 

OLIVEIRA ROCHA DA SILVA, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062
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 Do advogado Dejalma Ferreira dos Santos, para retirar o petitório de fls. 

123/125, nos termos da decisão de fls. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893142 Nr: 2823-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE DEVENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MAMORE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor, para no prazo 

legal manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406733 Nr: 2477-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788292 Nr: 9544-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar no prazo legal, quanto a petição de fls. 103/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706360 Nr: 1074-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.S OLIVEIRA E CIA LTDA ME, ROSINEI DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:MT23263, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para intimação da advogada do exequente, para no 

prazo legal trazer aos autos os cálculos atualizados da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417187 Nr: 12866-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEUMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASEMIRO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR 20.906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:OAB/PR 

65728, PAULA MENA CORTARELLI - OAB:39929/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente, para 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, face à certidão de 

fls. 242.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005825-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (RÉU)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KADI OAB - SP107953 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003. 

AUTOR: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA RÉU: Q1 COMERCIAL DE 

ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR Vistos etc. Não obstante 

tenha o autor expressamente dispensado a produção de provas, 

conforme petitório retro, em que pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

certo é que deve ser oportunizado à parte ré que se manifeste a respeito 

do seu interesse em produzi-las neste feito, sob pena de ensejar possível 

alegação de nulidade futuramente. Assim, intime-se a parte requerida a fim 

de que se manifeste sobre o interesse na produção de prova neste feito, 

em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, deverá a requerida especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005825-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (RÉU)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KADI OAB - SP107953 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003. 

AUTOR: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA RÉU: Q1 COMERCIAL DE 

ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR Vistos etc. Não obstante 

tenha o autor expressamente dispensado a produção de provas, 

conforme petitório retro, em que pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

certo é que deve ser oportunizado à parte ré que se manifeste a respeito 

do seu interesse em produzi-las neste feito, sob pena de ensejar possível 

alegação de nulidade futuramente. Assim, intime-se a parte requerida a fim 

de que se manifeste sobre o interesse na produção de prova neste feito, 

em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, deverá a requerida especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005825-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (RÉU)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KADI OAB - SP107953 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003. 

AUTOR: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA RÉU: Q1 COMERCIAL DE 

ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR Vistos etc. Não obstante 

tenha o autor expressamente dispensado a produção de provas, 

conforme petitório retro, em que pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

certo é que deve ser oportunizado à parte ré que se manifeste a respeito 

do seu interesse em produzi-las neste feito, sob pena de ensejar possível 

alegação de nulidade futuramente. Assim, intime-se a parte requerida a fim 

de que se manifeste sobre o interesse na produção de prova neste feito, 

em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, deverá a requerida especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005302-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATUREZA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005302-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NATUREZA AGRICOLA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A Vistos etc. Por meio da decisão de ID 13631994, 

foi determinado o bloqueio e penhora de importância em dinheiro, 

depositada nas contas bancárias em nome da parte executada, no valor 

indicado pelo exequente, por meio do sistema BACEN-JUD, a qual foi 

cumprida integralmente. De outro lado, a parte executada compareceu no 

ID 13945424, noticiando o pagamento da condenação e pugnando pela 

extinção do presente feito. Pois bem. A priori, DEFIRO o pedido de 

expedição de alvará para levantamento da quantia devida que se encontra 

bloqueada nestes autos, consoante ID 13791964, no importe de R$ 

22.255,68 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 

e oito centavos) e devidas correções. Assim sendo, PROVIDENCIE-SE o 

necessário ao levantamento do “quantum” bloqueado, expedindo-se alvará 

para depósito na conta indicada no ID 13964951 (segunda petição 

formulada pelo exequente), haja vista que há nos autos procuração do 

peticionário para receber e dar quitação (ID 9285847 - Pág. 1). No mais, 

observo que, após o bloqueio dos valores supramencionados, houve o 

pagamento espontâneo da condenação pela parte executada, no mesmo 

valor de R$ 22.255,68 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais 

e sessenta e oito centavos), consoante ID 13945431, de modo que parece 

ter havido o pagamento dúplice do débito em comento. Desse modo, a fim 

de evitar irregularidades, determino que seja certificado pela Sra. Gestora 

se os valores mencionados no ID 13945431 encontram-se devidamente 

depositados nestes autos. Em caso positivo, impulsione-se o feito, no 

sentido de proceder à devolução da aludida importância ao banco 

executado, em conta bancária a ser indicada, observando a existência de 

procuração do peticionário. Assim, diante da quitação integral do débito, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE SENTENÇA, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil de 2015. Eventuais custas finais pelo 

devedor. Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais 

havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004638-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIA MARCHIOTE OAB - SP279314 (ADVOGADO)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Vila Salmen - 

Rondonópolis - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 865155 Nr: 4999-14.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAG DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L D BENDLIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO JESUS SOARES - 

OAB:44.977/PR, LEONARDO LUIZ PAMPLONA - OAB:64589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$27,00(vinte e sete )reais 

para cumprimento do Mandado. Devendo juntar nos autos comprovante do 

referido depósito, via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação 

da Central de Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, 

envelope ou cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 296546 Nr: 11255-95.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL AVELINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249, RUBENS PEREIRA FAGUNDES - OAB:2181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT, THIAGO RODRIGUES CUSTÓDIO - OAB:OAB/MT 

10.693

 INTIMAÇÃO do procurador da parte executada para efetuar o pagamento 

do débito atualizado no valor de R$ 809.064,75 (oitocentos e nove mil e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sob pena de 

incidência de multa no valor de 10% (dez por cento), nos termos da 

decisão de fls. 478, a seguis transcrita: "Vistos etc. Junte-se aos autos o 

r. Acórdão aludido às fls. 473. No mais, defiro integralmente os pedidos 

dos itens "a", "b" e "c" de fls. 473/474. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 435287 Nr: 3955-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLERSON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE MAURICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida de folhas nº 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 897013 Nr: 4344-08.2018.811.0003
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO- SICREDI CENTRO 

NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO 

RODRIGUES BAENA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$20,00(vinte )reais para 

cumprimento do Mandado. Devendo juntar nos autos comprovante do 

referido depósito, via original. Conforme item 3.3.7 da CNGC e orientação 

da Central de Mandados. Não sendo aceitos agendamentos de depósitos, 

envelope ou cópia de transferências bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707809 Nr: 2624-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO JOSÉ DOS SANTOS, JUVENAL JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, BRUNA OLIVEIRA MANARDO - OAB:OAB/MT 

19.354, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas de fls. 129/130, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452210 Nr: 7389-64.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH BOLOGNESI TRINDADE, JULIANA 

BOLOGNESI TRINDADE, CARLA JANAINA BOLOGNESI TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO VICENTE DE SALES, 

APARECIDA SALES VIEIRA, JOSE MEDEIROS DE SALES, NELSON 

MEDEIROS DE SALES, ANDRE SALES VIEIRA, ADEMAR MEDEIROS DE 

SALES, SINVAL MEDEIROS DE SALES, NELI SALES DE SOUZA, MARLENE 

MEDEIROS DE SALES, SONIA SALES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO 

- OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para comparecer em Cartório a 

fim de retirar o Ofício 282/2018 para providências junto ao CRI local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715692 Nr: 10997-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Vistos etc. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara 

Cível desta Comarca encaminhando o termo de acordo ora efetuado, 

entabulada igualmente quanto ao débito a que concerne o processo 

código 715691, inclusive quanto à garantia da dívida até total quitação, 

consoante acima acordado. Eventuais custas remanescentes pelo 

devedor. Transitada em julgado neste ato, devendo o feito permanecer 

suspenso pelo prazo necessário ao cumprimento da avença ora firmada. 

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de carta de preposição e 

substabelecimentos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 859247 Nr: 2957-89.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SILVEIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE 

CAMINHÓES DE PRIMAVERA DO LESTE -APROCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MATOS PEREIRA - 

OAB:OAB/RS 72035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:OAB/MT13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:13057

 Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, restitua-se a missiva ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824659 Nr: 4483-28.2016.811.0003

 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: HELIO ANTONIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ROBERTO LOVISON, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PELLIM - 

OAB:2471 OAB/RS, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Lucros Cessantes 

decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por HÉLIO ANTÔNIO 

MACHADO em desfavor de GILMAR ROBERTO LOVISON e ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A, todos qualificados nos autos. Em breve síntese, 

alega o demandante que, em 06 de julho de 2015, veículo de sua 

propriedade foi danificado em virtude de acidente de veículo causado por 

veículo de propriedade do primeiro demandado, e segurado pela segunda 

ré. Afirma que o caminhão que causou os danos estava sendo dirigido, na 

oportunidade, por preposto e motorista do segurado, ora réu. Afirma que o 

segurado assumiu toda a responsabilidade pelo acidente, acionando seu 

seguro de terceiro, tendo o caminhão do autor parado para conserto 122 

(cento e vinte e dois) dias. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 789525 Nr: 10050-74.2015.811.0003

 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: GERALDINA PEREIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE FRANCA BORGES, JACQUELINE 

BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Intimação do patrono da parte requerida, para contrarrazoar o recurso de 

apelação de folhas 404/444, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773030 Nr: 3573-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O, SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (TJMT - Ap 2277/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2011, Publicado no DJE 

09/09/2011). Por todos os elementos contidos nos autos ora em exame, 

entendo que restou comprovada a ocorrência da grave violação de 

natureza moral nos termos aludidos, a ensejar o acolhimento do pleito de 

indenização a ser paga pela requerida, tanto no sentido de conceder 

espécie de compensação ao autor pela séria conduta de que foi vítima, 

quanto com o intento de evitar que novas ações da mesma natureza se 

repitam. Desse modo, é o caso de se reconhecer a procedência do pedido 

inicial de reparação de danos morais ao demandante. Aplica-se ao caso, 

assim, o disposto no artigo 927, caput, do Código Civil: “Art. 927. Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, resta 

evidente a demonstração do ato ilícito (conduta da requerida), dos danos 

morais causados – pela evidente humilhação e violação à dignidade do 

demandante, e do nexo causal entre ambos. No caso dos autos, portanto, 

restam demonstrados os requisitos pertinentes à comprovação dos danos 

de natureza moral causados ao autor, tanto em face dos xingamentos e 

tentativa de humilhação do autor por meio de palavras preconceituosas de 

cunho racial, decorrentes de comportamento totalmente inapropriado e 

reprovável da ré. Quanto à fixação dos valores pertinentes aos danos 

ocorridos, deve-se levar em consideração vários critérios, tais quais a 

extensão dos danos, a capacidade econômica de ambas as partes, e os 

efeitos punitivos e preventivos que se objetiva atingir com a fixação de 

aludido quantum. Especificamente quanto a valor fixado nessa espécie, 

em caso similar ao presente, decidiu recentemente o E. TJMT (julgado 

acima transcrito): “(...)” 2. O valor indenizatório deve ser fixado em 

patamar elevado o suficiente para atender o duplo caráter punitivo e 

pedagógico da condenação, mas sem gerar enriquecimento sem causa. 

[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782231 Nr: 7099-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 Vistos etc. DEFIRO o pedido da douta Defensoria Pública, redesignando o 

ato para o dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min. Determino a 

intimação pessoal do embargante, conforme pedido pela defensoria. Saem 

os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 802837 Nr: 15540-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por PEDRO SOUSA SANTOS em desfavor de OI 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora alega, em 

síntese, que o requerido teria lançado indevidamente seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por 

conta de tais fatos, requer a concessão de tutela antecipada para 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Pugna, ao final, 

pelo reconhecimento da inexistência do débito e pela concessão de 

indenização pelo dano moral sofrido. Junta documentos, inclusive prova 

da negativação apontada. A medida de urgência foi deferida. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, postulando a improcedência 

dos pedidos iniciais. Suscita a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso, já 

que há outras negativações em nome do requerente, anteriores à debatida 

neste feito. Alega ainda que há conexão entre as demandas ajuizadas 

pelo autor contra as demais empresas que negativaram seu nome. O autor 

impugnou a contestação. Neste ato, não houve acordo entre os litigantes. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 785502 Nr: 8417-28.2015.811.0003

 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: EDAGMAR DALBÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO ROSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 Vistos etc. Em face do adiantado da hora, e da existência de outras 

audiências subsequentes designadas na sequência desta, permaneçam 

conclusos para deliberações quanto aos pedidos pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717476 Nr: 12915-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, 

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos etc. Compulsando os autos, observo que o crédito a que concerne 

este feito, que era do Banco do Brasil, foi cedido a Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros em 2014, conforme fls. 67. Assim 

sendo, dispensável o comparecimento do Banco do Brasil a este ato. No 

entanto, não obstante esta cessão, aludido novo credor, intimado diversas 

vezes para atos específicos nos autos (como, por exemplo, para 

responder aos embargos monitórios e comparecer a este ato), deixou de 

fazê-lo. Assim sendo, deixo de sentenciar o processo neste ato, e 

determino, previamente, a intimação da parte autora a fim de que se 

manifeste obre o interesse no prosseguimento do processo em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (conforme art. 485, III, CPC/2015). A seguir, 

conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770848 Nr: 2559-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SIMON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O
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 Vistos etc. DEFIRO o pedido apresentado pelas partes de suspensão do 

processo. A seguir, manifestem-se os litigantes em 05 (cinco) dias, e 

conclusos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006437-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

.Processo nº 1006437-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

os termos do Acórdão do Id. 11174454, que manteve a decisão agravada, 

bem como o lapso temporal da informação prestada pelo autor no Id. 

11036344 (07.07.2017), intime-o na pessoa de seu patrono para informar 

se houve ou não a religação da energia elétrica de sua Unidade 

Consumidora, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Certifique a Sra. Gestora o 

decurso do prazo para apresentação de impugnação, face a 

manifestação do Id. 11036344. III – Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, isto no prazo de 05 (cinco) dias, justificando-as. IV - 

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. V - Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 11 de janeiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000735-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMENESIO VILELA DE MORAIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/O 

(ADVOGADO)

NADIR VILELA DE MORAES SILVA OAB - 141.860.471-20 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR-SE SOBRE A IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 35012 Nr: 9790-95.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR COPETTI MOSELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 280/282), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 761443 Nr: 14209-94.2014.811.0003

 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: JUAREZ DE QUEIROZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES LEAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 115/128, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733242 Nr: 13273-06.2013.811.0003

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE SANTANA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 87/89), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821292 Nr: 3336-64.2016.811.0003

 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: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 47/80, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738982 Nr: 1330-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937 PR

 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 do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 70. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704893 Nr: 12871-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDI INGRID WOTTRICTI SCHULTZ, NELSON 

RENI SCHULZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 157/164 , no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33776 Nr: 8460-63.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MANOEL JUNIOR - 

OAB:3284-B/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 do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 250. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787650 Nr: 9279-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 114/129).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784110 Nr: 7796-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA FERREIRA LTDA - ME, 

JUCELIA MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação devolvidas (fl. 69/76), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785605 Nr: 8478-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO CARDOSO, MARCIA 

REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente 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. 78, 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.: 805987 Nr: 16698-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FERREIRA SILVA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 60, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812098 Nr: 132-12.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Considerando que a parte requerida não teve acesso aos autos para 

verificação da intimação de fls. 121, em razão da permanência dos autos 

em carga para outro advogado, impulsiono os autos para devolução do 

prazo de 15 (quinze) dias ao patrono da requerida para manifestação 

sobre o laudo pericial de fls. 117/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730156 Nr: 10752-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 127/129), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783492 Nr: 7597-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA, 

VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 86, bem como, providenciar o 

andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708238 Nr: 3078-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BACKES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA - ME, 

EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 90/94, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764106 Nr: 15375-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA, AIRTON 

CAVALCA, ALCIDES CAVALCA NETO, ARLINDO CAVALCA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS COMMODITIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, EDUARDO TEIXEIRA SAKSIDA, ROBSON GONÇALVES JUNIOR, 

EDUARDO LISBOA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - 

OAB:13440-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/SP 113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:OAB/SP 

247.031

 Intime os executados para pagamento do débito, no valor de R$ 

288.138,63, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa 

de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805064 Nr: 16326-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ELIAS DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.128/132 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65249 Nr: 258-92.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 189/192, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426176 Nr: 8375-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 27 DE 

JULHO DE 2018 ÀS 9H00 PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446978 Nr: 2160-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:2071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Intime os executados para pagamento do débito, no valor de R$ 

1.654.885,20, em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 

10% (dez por cento) prevista no artigo 523, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 6350-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DAS ROSA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Intime a executada, na pessoa do advogado pelo DJE, para pagamento do 

débito, no valor de R$ 39.224,37, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 745522 Nr: 5274-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO TAVARES DA 

SILVA - OAB:21446, POLLYANA DE PAULA E SILVA - OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.2.0 - DO 

PERITOConsiderando a manifestação da POLITEC à fls. 166, bem como, da 

autora à fls. 174/175, nomeio perito do Juízo, independente de 

compromisso, o Médico ALEXANDER PAUL WINNIKON, com endereço na 

Rua José Salmen Hanze, nº 557, Vila Birigui, nesta urbe. Intime-o para 

apresentar proposta de honorários, os quais serão de responsabilidade 

da requerente.Após, digam as partes. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 03 

de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMERSON 

CORDEIRO SILVA, para devolução dos autos nº 2515-60.2016.811.0003, 

Protocolo 818906, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811984 Nr: 77-61.2016.811.0003

 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: CARLITO SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA LOPES SALANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELE PRIETCH 

PAGNO, para devolução dos autos nº 77-61.2016.811.0003, Protocolo 

811984, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752655 Nr: 9117-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA SERVICOS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Código nº. 752655.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 2.158,46 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta 

e seis centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778062 Nr: 5440-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIENY LEANDRO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELE PRIETCH 

PAGNO, para devolução dos autos nº 5440-63.2015.811.0003, Protocolo 

778062, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343294 Nr: 11214-60.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 11214-60.2004.811.0003, Protocolo 

343294, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448383 Nr: 3562-45.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF, 

MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 3562-45.2011.811.0003, 

Protocolo 448383, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708650 Nr: 3519-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MÔNICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8671/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - 

OAB:OAB/PA 17.007, RENAN SENA SILVA - OAB:OAB/PA - 18845

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANY SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 3519-74.2012.811.0003, Protocolo 

708650, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704664 Nr: 12642-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON TRENTINI, CIDALVA APARECIDA ALCANTARA 

TRENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO, MELISSA 

TRINDADE GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, para devolução dos autos nº 
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12642-33.2011.811.0003, Protocolo 704664, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813255 Nr: 635-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME, MARCOS ANTONIO DA COSTA, 

GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLICIA LUPINETT 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 635-33.2016.811.0003, 

Protocolo 813255, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIRA SALEGIO BONILLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado dirigi-me nesta cidade e aí sendo, não foi possível CITAR Danira 

Salegio Bonilla, tendo em vista não mais residir no endereço indicado, onde 

fui informado que ali atualmente reside o Sr. Gelson Bento da Silva e sua 

família desde 2017 e que desconhecem a parte ré. Assim, devolvo o 

presente em cartório. RONDONÓPOLIS/MT, 18 de junho de 2018. SILVIO 

CESAR DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ANTONIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M L TECIDOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(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: 1003854-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PINHEIRO JOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005430-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. SANTANA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004395-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CLEMENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido retro no que tange a retirada da 

restrição judicial do veículo apreendido. Intime-se a parte autora a dar 

prosseguimento no feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos e examinados. 01 – DA PETIÇÃO DE ID. 13713339. 

Sustentam as recuperandas que, na decisão de Id. 13532681, este Juízo 

determinou a intimação do credor Banco Santander para efetuar a 

devolução de valores que foram bloqueados em suas contas bancárias. 

Asseveram, no entanto, que tais valores não estão na posse do credor, 

mas sim bloqueados judicialmente. Requereram, portanto, que seja oficiado 

ao juízo de onde emanou a ordem constritiva, para efetue o desbloqueio 

dos valores. DECIDO. Nos termos da decisão já proferida em Id. 13532681 

e, considerando a notícia de que os valores a serem restituídos às 

recuperandas estão bloqueados judicialmente (e não em posse do 

credor), determino a imediata expedição de ofício à 6ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca de São Paulo/SP para que providencie o desbloqueio 

dos valores que foram penhorados nas contas das recuperandas, 

liberando a quantia em favor da FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, cujos 

dados bancários foram indicados na petição de Id. 13713339. 02 –DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID. 13745630 Aduz o embargante credor 

Banco Santander que a decisão judicial de Id. 12382893 determinou a 

baixa de averbações premonitórias realizadas em bens imóveis de 

propriedade das recuperandas, consignando que o pedido era deferido 

nos moldes das manifestações do administrador judicial e do Ministério 

Público; mas que, no entanto, inicialmente foram expedidos ofícios 

determinando a baixa das restrições conforme as manifestações de Ids. 

13627432 e 13628767 e posteriormente fez-se nova expedição, desta vez 

determinando também a baixa das premonitórias incidentes nos imóveis de 

propriedade do sócio da recuperanda, em contradição com a decisão 

proferida. Postula que seja consignado que somente devem ser baixadas 

as premonitórias averbadas sobre os imóveis de propriedade da 

recuperanda. DECIDO. Recebo e dou provimento aos embargos de 

declaração, para esclarecer que as averbações premonitórias que devem 

ser baixadas são: “tão somente com relação àquelas que seja oriundas 

das ações executivas intentadas pelos credores Banco Santander, e que 

foram anotadas em 01/12/2017 e 05/12/2017, decorrentes dos processos 

nºs 1100143-78.2017.8.26.0100 da 6ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo e 1100128-12.2017.8.26.0100 da 34ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo, tal como minuciosamente descrito pelo administrador judicial na 

petição de Id. 12532923, com manifestação favorável do Ministério Público 

(Id. 12382893)”. (item 01 da decisão de Id. 13532681). Para que não 

pairem dúvidas, registro a referida minuciosa descrição do administrador 

judicial: “(...) Baixa apenas e tão-somente das Restrições Premonitórias 

decorrentes daquelas Ações de Execução por Título Extrajudicial 

ajuizadas pelo Banco Santander S/A em outubro/2017 (09.10.2017 e 

24.10.2017) e não de outras eventuais Averbações que porventura 

constem gravadas nos Imóveis de Matrículas: 32.858; 61.388; 105.320 e 

107.465 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rondonópolis-MT, frisando que manifesta pela baixa tão somente sobre 

aquelas restrições premonitórias efetuadas em 01.12.2017 e 05.12.2017 

advindas dos Processo de nº1100143-78.2017.8.26.0100, do Juízo da 6º 

Vara Cível do Foro Cível da Comarca de São Paulo e Processo 

nº1100128-12.2017.8.26.0100, do Juízo da 34º Vara Cível do Foro Cível 

da Comarca de São Paulo, ambos de autoria do BANCO SANTANDER, uma 

vez que tais imóveis estão ARROLADOS como parte Integrante do PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado nestes autos em 06.12.2017 (ID 

11028925 e seguintes) e que em conjunto no presente momento se 

encontram as recuperandas gozando do prazo de blindagem conferido 

pela Lei de Recuperação Judicial e Falência. (...)”. (Id. 12532923). Assim, 

eventuais ofícios expedidos em desconformidade com a decisão judicial 

proferida, deverão ser imediatamente recolhidos. 03 - DA PETIÇÃO DE ID. 

13424146. Postulam as recuperandas pela suspensão da consolidação da 

propriedade do imóvel rural Fazenda Dona Clara (matrícula nº 7482 do CRI 

local), pertencente à recuperanda AMW AGROPECUÁRIA LTDA. Narram, 

em breve resumo, que o bem foi dado em garantia de contrato de 

alienação fiduciária; que o credor lhes notificou acerca da consolidação 

da propriedade do imóvel; que encontram-se em prazo de blindagem e o 

imóvel é essencial para o desenvolvimento das suas atividades, 

garantindo a tomada de crédito e o seu fomento. Instado a se manifestar, o 

administrador judicial opinou pelo deferimento do pedido formulado, 

enfatizando que o bem imóvel objeto da consolidação pretendida pelo 

credor está arrolado como patrimônio das recuperandas e compõe o plano 

de recuperação judicial; e que o bem é essencial para o desenvolvimento 

das atividades empresariais das devedoras. DECIDO. Considerando o teor 

da manifestação do administrador judicial (Id. 13700467), onde o mesmo 

sustenta que o imóvel objeto da consolidação de propriedade é essencial 

para o desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda e, 

ainda, que o mesmo está inserido no plano de recuperação judicial como 

importante ativo gerador de receiras, há que ser deferido o pedido de 

suspensão do procedimento de consolidação da propriedade mencionado 

pelas devedoras, em homenagem aos princípios das preservação da 

empresa e do interesse público. Como se sabe, via de regra o credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, em respeito ao 

princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 

11.101/2005, quando o bem for reconhecido como indispensável à 

atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, impõe-se que o 

mesmo permaneça na posse da empresa, de conformidade com o art. 6°, 

§ 4°, do citado diploma legal. Reza a mencionada norma: “Art. 6° A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 

credoresparticulares do sócio solidário. (...) § 4° Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o ‘caput’ deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A 

par desta particularidade, denota-se ainda a essencialidade do bem para o 

desenvolvimento das atividades empresariais e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial apresentado. Neste caso, portanto, a regra é 

excepcionada, permitindo-se que o bem permaneça na posse da 

recuperanda. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOSRECURSO 

D E  A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

1 0 0 3 9 1 1 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0 A G R A V A N T E S :  A G R O V E R D E 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. E OUTROS.EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECEBEU A 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS 

COMO LITISCONSORTES ATIVOS E AUTORIZOU A CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE CREDORES FIDUCIÁRIOS – EMPRESÁRIOS RURAIS – 

INCLUSÃO NA RECUPERAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NA LEI Nº 11.101/2005 – 2 (DOIS) ANOS DE ATIVIDADE 

COMPROVADA E INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 

PREVIAMENTE AO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – BENS IMÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ O TÉRMINO 

DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 

.Não se sujeitam à recuperação judicial, os bens dados em garantia por 

alienação fiduciária, exceto aqueles cuja essencialidade afeta a atividade 

empresarial exercida pela empresa recuperanda”. (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

0 9 / 0 4 / 2 0 1 8 ) .  “ S E B A S T I A O  B A R B O S A 

FARIAS1004881-30.2017.8.11.0000GABINETE DO DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIASAGRAVANTE: BANCO BMG SAEMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA 

POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA QUE É 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 316 de 487



ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – 

PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – 

SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

- INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 

11.101/05 – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES AJUIZDAS EM FACE DOS 

SÓCIO SOLIDÁRIOS – POSSIBILIDADE – SÓCIOS NÃO GARANTIDORES - 

ART. 6º “CAPUT” DA LEI Nº 11.101/05 - RECURSO PROVIDO. O credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei 

n° 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco 

credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve 

permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.Sendo o bem 

imóvel dado em garantia essencial a atividade da empresa recuperanda o 

procedimento de consolidação da propriedade junto ao competente Ofício 

de Registro de Imóveis deve ser suspenso durante o prazo de blindagem. 

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do sócio solidário que não é garantidor, inteligência 

do art. 6º da Lei 11.101/05.” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018). Em face do exposto e em consonância com o parecer do 

administrador judicial, DEFIRO o pedido formulado, determinando a 

suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel 

rural Fazenda Dona Clara (matrícula nº 7482 do CRI local), pertencente à 

recuperanda AMW AGROPECUÁRIA LTDA, mantendo a mesma na posse 

do imóvel essencial à sua atividade produtiva, durante o prazo de 

blindagem. 04 - DA PETIÇÃO DE ID. 13730175. Buscam as recuperandas a 

suspensão da realização da assembleia geral de credores nas datas 

indicadas pelo administrador judicial (25 de julho e 01 de agosto) sob os 

argumentos de que na mesma data será realizada outra assembleia, em 

processo no qual os causídicos também são advogados da recuperanda; 

que é necessário, antes da realização do conclave, que sejam decididas 

as impugnações de créditos; e que é necessário, antes da realização da 

assembleia, que sejam reunidos todos os ativos no processo de 

recuperação judicial. DECIDO. O pedido de suspensão da realização da 

assembleia, que ocorreria nas datas de 25 de julho e 01 de agosto, 

fundamentado na existência de outro conclave em processo dos quais os 

causídicos da recuperada também atuam como advogado, perdeu seu 

objeto, haja vista que na petição de Id. 13791385 o administrador judicial já 

sugeriu novas datas: 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO. No que tange aos 

pedidos de suspensão da realização do conclave até que sejam decididas 

as impugnações de crédito, assento que não comporta acolhimento, na 

medida em que a lei é expressa ao prever, no art. 40, o não deferimento 

de medida de urgência destinada à suspensão ou adiamento de 

assembleia geral de credores em razão da pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos. 

Nesse mesmo sentido é a posição da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA 

PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA 

VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA 

RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM 

CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - 

QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS - 

ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA 

REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO 

PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, 

§2º DA LEI 11.101/2005.Recuperação judicial - Assembleia-geral de 

credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da 

consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, 

quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da 

assembleia - Art. 39, §2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As 

deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de 

posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou 

classificação de créditos." (AI 74620/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). Assim, não comporta 

acolhimento o pleito das recuperandas. Com relação ao pedido de 

suspensão da realização da assembleia até que sejam reunidos todos os 

ativos no processo de recuperação judicial, verifica-se que as 

recuperandas enumeraram as seguintes questões: restituição de valores 

pela credora Caixa Econômica Federal; baixa de apontamentos 

premonitórios; e liberação de valores bloqueados em favor do credor 

Banco Santander. Ocorre que todos esses pedidos já possuem decisão 

proferida nos autos, senão vejamos: a baixa dos apontamentos 

premonitórios já foi parcialmente deferida, tendo sido expedidos os ofícios 

para cumprimento; a liberação de valores bloqueados em favor do credor 

Banco Santander já foi deferia, faltando tão somente a expedição para o 

juízo da execução expedir o alvará judicial; e a decisão que determinou a 

restituição de valores pela credora Caixa Econômica foi suspensa pela 

Instância Superior no RAI nº 1004134-46.2018. Deste modo, não existem 

razões para se cogitar em suspensão da realização da assembleia geral 

de credores até a reunião de tais ativos, na medida em que as decisões 

judiciais já foram proferidas e o cumprimento das mesmas depende tão 

somente da expedição de ofícios, havendo tempo hábil suficiente para a 

providência, considerando-se a data indicada pelo administrador judicia 

para a realização do conclave. Dito isto, indefiro o pedido de suspensão 

da realização da assembleia, formulado pelas requeridas. 05 - 

Expeçam-se os devidos e necessários editais para a realização da 

assembleia geral de credores, observando-se as datas indicadas pelo 

administrador judicial em Id. 13791385, prosseguindo-se com as 

publicações e demais exigências dispostas na Lei 11.101/20052. 06 - 

Intimem-se desta decisão as recuperandas, o administrador judicial e 

todos os credores. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000668-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO 

DO SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL DA QUAL OPINOU FAVORAVELMENTE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA/RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NA 

MANIFESTAÇÃO PROTOCOLADA DIA 07/06/2018, NO ID. 13550503.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001852-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000668-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO 

DO SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL DA QUAL OPINOU FAVORAVELMENTE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA/RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NA 

MANIFESTAÇÃO PROTOCOLADA DIA 07/06/2018, NO ID. 13550503.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000668-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDENDO A SOLICITAÇÃO 

DO SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL DA QUAL OPINOU FAVORAVELMENTE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA/RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA NA 

MANIFESTAÇÃO PROTOCOLADA DIA 07/06/2018, NO ID. 13550503.

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002399-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARVALHO MONTEIRO (REQUERENTE)

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

OLINDA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004214-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004214-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de termo de inventariante, bem como 

proceda à regularização da procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis, 12 de 

julho de 2018 Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza de Direito - em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000580-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005718-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BEZERRA BOCKNER (REQUERENTE)

EDILEUSA PEDROSA BEZERRA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

RAIZA FAVARO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORDINEIS MUNIZ BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

APARECIDO ROBERTO CIRINO (REQUERENTE)

JONATHAN BEZERRA BOCKNER (REQUERENTE)

MARIA DIVINA MENDONCA CIRINO (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSILENE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

KEILA COUTINHO (REQUERENTE)

HONORATO BEZERRA MUNIZ (REQUERENTE)

IVANILDO ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

EDISON MUNIZ BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005718-13.2016.8.11.0003 REQUERENTE: JONATHAN 

BEZERRA BOCKNER, EDILEUSA PEDROSA BEZERRA, JORDINEIS MUNIZ 

BEZERRA SANTANA, TATIANE BEZERRA BOCKNER, HONORATO 

BEZERRA MUNIZ, ROSILENE MARIANO DA SILVA, SANDRA MARIA DA 

SILVA, KEILA COUTINHO, EDISON MUNIZ BEZERRA, IVANILDO ANTONIO 

DE SOUZA, JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA, APARECIDO 

ROBERTO CIRINO, MARIA DIVINA MENDONCA CIRINO, RAIZA FAVARO 

RODRIGUES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA 

- MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS 

DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - MT5958 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

MT5958 Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA 
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- MT5958 REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial 

de Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicitados pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §§4º e 5º, do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003441-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI OLIVEIRA DA SILVA VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O (ADVOGADO)

KAREN SILVA NUNES OAB - MT22755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

Intimação das advogadas da parte autora,para no prazo legal, se 

manifestarem sobre o decurso do prazo da intimação, sem manifestação 

da parte requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 341887 Nr: 10046-23.2004.811.0003

 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: APRIGIO DA SILVA RONDON, ANGELINA PONCE 

RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BADIANI, MARISTELA 

DADALTO BADIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON BENEDITO RONDON - 

OAB:OAB/MT 19.220, LUCIANA DA MATA LUCAS - OAB:84005/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778915 Nr: 5740-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JOSE DA CRUZ SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME, 

CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES, SEBASTIÃO LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18666/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor do retorno dos autos do TJ e para no 

prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446827 Nr: 2009-60.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 

LTDA - COCA - COLA, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:MT/10130, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT3127A, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:133443/SP, roberta nigro franciscatto - OAB:15.249-A/MT, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732561 Nr: 12754-31.2013.811.0003

 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: VALDEMIR PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC BRASIL - SERVICO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757997 Nr: 12124-38.2014.811.0003

 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: MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original e em igual prazo fornecer cópia das fls. 
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78/82, para acompanhar o mandado de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778744 Nr: 5670-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783410 Nr: 7549-50.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 79/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788512 Nr: 9631-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793989 Nr: 11892-89.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS 

DE MINAS GERAIS LTDA - CCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP, RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO WALDECK DE SOUSA - 

OAB:15634/GO, CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - OAB:15871, 

SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - OAB:22328/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3556-B

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 332/343.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810428 Nr: 18032-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIVAN MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, Josias Dias da Silva - OAB:OAB/MT.23510-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812715 Nr: 401-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor do retorno dos autos do TJ e para no 

prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819420 Nr: 2709-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901022 Nr: 5586-02.2018.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159, MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 CERTIFICO QUE PROCEDI AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE 

RESTAURAÇÃO DE AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO NOS 

AUTOS 756253 QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS. CERTIFICO QUE O 

ANTIGO PROCESSO CÓDIGO 756253, NUMERAÇÃO ÚNICA 

11001-05.2014.2014.811.0003, AGORA PASSA A SER O CÓDIGO 

901022, NUMERAÇÃO ÚNICA 5586-02.2018.811.0003. CERTIFICO MAIS, 

QUE PROCEDEMOS A IMPRESSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS 

EXPEDIDOS PELA SECRETARIA, BEM COMO DAS PETIÇÕES QUE FORAM 

PROTOCOLADAS PELO SISTEMA DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO 

ADVOGADO E AUTUAMOS PARCIALMENTE O FEITO. CERTIFICO QUE 

NESTA DATA DAREMOS O INÍCIO ÀS INTIMAÇÕES DAS PARTES, 

COMEÇANDO PELO AUTOR, PARA MANIFESTAR E PROTOCOLAR CÓPIAS 

DOS DOCUMENTOS QUE TIVEREM EM SEU PODER. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901022 Nr: 5586-02.2018.811.0003

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 320 de 487



TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159, MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Nos termos da legislação vigente, nos moldes do artigo 712 e seguintes 

do Código de Processo Civil e considerando a decisão proferida no feito 

determinando a abertura de procedimento de restauração de autos 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, nos termos do artigo 

714 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste e protocole cópias dos 

documentos que tiver em seu poder referente ao processo em questão 

(ANTIGO 756253, NUMERAÇÃO ÚNICA 11001-05.2014.811.0003), 

devendo observar que a secretaria procedeu a autuação e registro parcial 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901024 Nr: 5587-84.2018.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO AUTO/RE - 

COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ballabem Rotger - 

OAB:156.103, MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - OAB:14159, 

MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 CERTIFICO QUE PROCEDI AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE 

RESTAURAÇÃO DE AUTOS, CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO NOS 

AUTOS 747577 QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS. CERTIFICO QUE O 

ANTIGO PROCESSO CÓDIGO 747577, NUMERAÇÃO ÚNICA 

6504-45.2014.811.0003, AGORA PASSA A SER O CÓDIGO 901024, 

NUMERAÇÃO ÚNICA 5587-84.2018.811.0003. CERTIFICO MAIS, QUE 

PROCEDEMOS A IMPRESSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

PELA SECRETARIA, BEM COMO DAS PETIÇÕES QUE FORAM 

PROTOCOLADAS PELO SISTEMA DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO 

ADVOGADO E AUTUAMOS PARCIALMENTE O FEITO. CERTIFICO QUE 

NESTA DATA DAREMOS O INÍCIO ÀS INTIMAÇÕES DAS PARTES, 

COMEÇANDO PELO AUTOR, PARA MANIFESTAR E PROTOCOLAR CÓPIAS 

DOS DOCUMENTOS QUE TIVEREM EM SEU PODER. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901024 Nr: 5587-84.2018.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO AUTO/RE - 

COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ballabem Rotger - 

OAB:156.103, MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - OAB:14159, 

MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, nos moldes do artigo 712 e seguintes 

do Código de Processo Civil e considerando a decisão proferida no feito 

determinando a abertura de procedimento de restauração de autos 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, nos termos do artigo 

714 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste e protocole cópias dos 

documentos que tiver em seu poder referente ao processo em questão 

(ANTIGO 747577, NUMERAÇÃO ÚNICA 6504-45.2014.811.0003), devendo 

observar que a secretaria procedeu a autuação e registro parcial dos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. SANTANA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo 

prazo de 120 dias. Verificado o decurso do lapso, intime-se a parte autora 

para o prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004335-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FRANCA MONTORO OAB - MT20871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004335-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TANIA MARIA DA COSTA SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO S/A, 

onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/112260-54, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. 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, no valor de R$1.877,81, com vencimento em 20.02.2018. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). 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 o valor 

de R$1.877,81 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 
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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 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, no valor de R$1.877,81, 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 objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$1.877,81 com vencimento em 20/02/2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Rondonópolis, 12 de julho de 2018. Milene Aparecida Pereira 

Beltramini Juíza de Direito em Substituição Legal

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417327 Nr: 12953-29.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME KOHAN KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO - 

OAB:13625-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 12953-29.2008.811.0003, Protocolo 417327, 

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.: 417328 Nr: 12954-14.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME KOHAN KANACILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/8194-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 12954-14.2008.811.0003, Protocolo 417328, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004915-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004915-59.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

09.08.2018, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 
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parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. L. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

B. G. G. (RÉU)

R. S. G. (RÉU)

W. S. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002515-72.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pedido de 

ID: 13766604, designo o dia 20.08.2018, às 16h, para realização da 

audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja composição 

entre as partes, será deliberado a respeito da realização do exame de 

DNA. 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus procuradores. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005735-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005735-15.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13388105, pelo que designo o dia 13.08.2018, às 14h30min, 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, 06 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000506-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMARA PICCOLLI OAB - 013.730.701-29 (REPRESENTANTE)

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1000506-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

nota-se que a parte requerida se manifestou nos autos (ID: 12975261), 

sendo assim, determino que a Sr.ª gestora judiciária certifique quanto a 

decurso do prazo para a apresentação de contestação, nos termos do 

art. 239, §1º, do Código de Ritos. 2. Nota-se do ID: 13364645 que a parte 

autora fez vários pedidos, dentre eles, no item 1, pela citação do 

requerido, o que indefiro, tendo em vista que, em relação ao requerido, já 

se operou o suprimento da citação (ID: 12975261), nos termos do art. 239, 

§1o, do CPC. 3. Se extrai do pedido de item 2 do ID: 13364645 que a parte 

autora requereu o desconto em folha dos alimentos fixados em seu favor, 

cuja análise postergo à contestação. 4. No tocante aos pedidos de itens 3 

e 4 do suprarreferido petitório, os defiro, devendo serem cumpridos 

conforme o requerido. 5. No mais, entendendo ser de bom alvitre 

oportunizar nova tentativa de composição, haja vista a manifestação da 

parte requerente nesse sentido, nos termos do art. 139, incisos II e IV, do 

Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, 

tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, pelo que 

designo o dia 13.08.2018, às 15h, para a realização de audiência de 

tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que as partes 

deverão se fazer presentes ou seus procuradores com poderes 

expressos para transigir. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. P. (RÉU)

 

"6. 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. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito."

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000566-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. Z. (REQUERENTE)

M. E. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

“7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, decretando, nos termos do art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o divórcio 

postulado por MARCOS EDUARDO ZANI e LUCIMAR NUNES ZANI 

(qualificados nos autos), devendo ser expedido o termo de guarda do 

menor na em favor de sua genitora. 8. O cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, LUCIMAR NUNES DA MOTA. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 11. Averbe-se a presente decisão 

no assentamento do registro civil. 12. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação. 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de junho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729013 Nr: 9742-09.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9742-09.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 120, intimem-se a parte autora e seu 

procurador, pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, 

trazendo o endereço atualizado da requerente, em 5 (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. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 823570 Nr: 4157-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS, CPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4157-68.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por J.P.S., 

representado por sua genitora, Sr.ª Celsina Pereira Rodrigues, em face de 

DIONES FERREIRA DE SOUZA (qualificados nos autos).

2. À fl. 42, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. 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.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. 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.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 450155 Nr: 5335-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJNDM, MCNDM, DNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 15. Por todo o exposto, 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 celeridade na obtenção de informações cadastrais, e, por 

conseguinte, da própria celeridade processual e da prestação 

jurisdicional, tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOJUD possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens 

judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da economia e 

celeridade processuais, defiro o pleito de fls. 103/104, devendo ser 

realizada busca junto à referida plataforma, bem como feita a sua juntada 

aos autos. 16. No mais, determino que se proceda com o necessário para 

transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária de 

titularidade da parte autora. 17. Após, abra-se vista dos autos à parte 

autora, para que requeira o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 18. 

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público, para sua manifestação no 

prazo legal. 19. Intime-se. 20. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 764884 Nr: 15763-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15763-64.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C.C. VISITAS aforada por ARLEI 

ARALDI JUNIOR em face de BRUNA ALVES VARGAS (qualificados nos 

autos).

2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos 

autos (fl. 76), no tocante à guarda e visitas do filho menor.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

a guarda do menor em favor de seu genitor, bem como o direito de visitas 

a sua genitora, na forma acordada.

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

7. Notifique-se o representante do Ministério Público.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 810319 Nr: 17983-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCGDS, BCCGDS, DMCGDS, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS, MAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fls. 47/48, 

anverso e verso), determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos. 12. No mais, 

sem prejuízo da decisão supra, defiro a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal a fim de que se proceda à transferência dos valores 

de PIS/FGTS existentes em favor do executado para conta bancária 

informada pela parte autora, conforme o débito discutido no caso em 
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apreço. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 757429 Nr: 11755-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, AVFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE 

ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDO 

VILELLA - OAB:14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 Processo n.º 11755-44.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que o valor 

a ser executado, conforme consta nos pedidos, é incompatível com o 

demonstrativo de débito juntado nos autos.

2. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar o feito, carreando aos autos o demonstrativo de débito 

atualizado em conformidade com os valores e meses exequendos, 

conforme art. 798, inciso I, b, do CPC, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de julho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798571 Nr: 13733-22.2015.811.0003

 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: CRSADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14294, VINICIUS VARGAS 

LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13733-22.2015.811.0003

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 2 (dois) anos com vários pedidos de suspensão (fls. 52, 56, 66, 

67/68 e 81), assim, não obstante, o pleito de fl. 81 e as razões ali 

invocadas, intime-se o inventariante para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, dê o regular andamento 

processual, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Ritos.

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.: 432475 Nr: 1140-34.2010.811.0003

 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: DRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1140-34.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça o pleito de citação por edital da herdeira Sebastião Teodoro de 

Oliveira, formulado à fl. 192, verso, item a, tendo em vista que, conforme 

se dessume da certidão de fl. 59, referida herdeira já é falecida.

2. No mais, defiro o pleito formulado à fl. 193, pelo que determino a citação 

herdeiro Josias Teodoro de Oliveira por edital.

3. Em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio 

como curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. José Sérgio 

Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito.

4. Após, abra-se vista dos autos à inventariante e ao representante do 

Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal.

5. Empós, conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711511 Nr: 6525-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADN, MADN, DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6525-89.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 67, anverso e verso, devendo a parte requerida ser 

citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de 

Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, 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, 11 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 751124 Nr: 8352-67.2014.811.0003

 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: LCGDS, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 
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BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Sendo assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, bem como em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, determinando a retificação do assento de óbito de Ivo 

Pedroso de Souza (fl. 38), no qual passará a constar que este deixou 

apenas uma filha, o que faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da 

Lei n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 12. Expeçam-se os mandados 

e ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos).13. 

Notifique-se o representante do Parquet.14. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à 

espécie.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, 11 de julho de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004915-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 

MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz 

de Direito, Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS SETOR 02 JUSTIÇA GRATUITA 

Dados do Processo: Processo: 1004915-59.2018.8.11.0003; Valor causa: 

R$ 1.000,00 Espécie: PETIÇÃO (241) Recuperando: Não - Urgente: Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Não Parte Autora: SEBASTIAO JOSE DE 

ARAUJO Endereço: AVENIDA VITÓRIA, 574, JARDIM TROPICAL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-150 Advogado da parte Autora: 

DANIELA DE OLIVEIRA Parte Ré: VIVIANE NOVAES DE SOUZA, brasileira, 

solteira, oficce girl, inscrita no CPF/MF sob o nº. 021.101.621-71, residente 

na Rua da Consolação, nº. 243, Bom Pastor, Rondonópolis, Estado de 

Mato Grosso FINALIDADE: LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) 

ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado OBJETO: 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida na conformidade do despacho 

abaixo transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue em anexo, como 

parte integrante deste mandado, à comparecer dia 09.08.2018, às 15h30 

horas/MT para realização da audiência designada de Tentativa de 

Conciliação, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, e 

RESPONDER, querendo, a ação. Advertência: O prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, I, todos 

do CPC), advertindo 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 Código de 

Processo Civil, e à parte autora que o não comparecimento determina o 

arquivamento do pedido. Peças que integram o mandado: Inicial e Decisão 

Rondonópolis-MT, 12 de julho de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestora de Secretaria SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA 

ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS/MT E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE: (66) 3410 6100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002646-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002646-47.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 27.08.2018, às 15h30min, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses das 

crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

dos infantes. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GONCALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001555-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa de todo o processado, nota-se que este juízo determinou que 

fossem carreados aos autos (ID: 13597804) os documentos 

comprobatórios dos bens que foram objeto de acordo neste feito (ID: 

13033961), o que foi cumprindo pela parte autora (IDs: 13767709 e 

13767724). 2. Todavia, não obstante os documentos carreados pela parte 

autora, nota-se que eles não atendem ao fim colimado, pois, no tocante à 

moto, ela não consta em nome de nenhuma das partes deste feito, o que 

foi ratificado posteriormente no petitório de ID: 13767632, no qual a 

requerente alegou que este bem nunca foi de sua propriedade e sim de um 

terceiro conhecido. 3. No tocante ao imóvel descrito no acordo de ID: 

13033961, foi carreado um contrato de compra e venda, o que não 

comprova a propriedade do bem, eis que a propriedade dos bens imóveis 

somente se transmite com o registro no cartório de registro de imóveis, 

conforme dispõe o art. 1.227, do Código Civil. 4. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para que, no prazo legal, apresente proposta de acordo 

tratando da partilha apenas dos bens cuja propriedade restou 

devidamente comprovada nos autos. 5. Após, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. 6. Empós, venham-me os autos 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1002133-50.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que YRLAINY SALLES DE PAULA move contra HELTON 

SALLES CORREIA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 
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o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de HELTON SALLES CORREIA 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

YRLAINY SALLES DE PAULA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito. Eu, 

J.B.B.S., o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010325-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILEO OSSUNA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ASSIMAR PEREIRA (HERDEIRO)

LINDENALVA PEREIRA (HERDEIRO)

ALTEMAR JOSE PEREIRA (HERDEIRO)

EVARISTO RODRIGUES BARBOSA (LITISCONSORTES)

NEUSELI PEREIRA BARBOSA (HERDEIRO)

ROSIMAR PEREIRA FERREIRA (HERDEIRO)

MARINALVA PEREIRA MORAES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010325-35.2017.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação do 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar cumprimento integral 

ao quanto disposto no decisum retro, apresentando a integralidade dos 

documentos determinados, quais sejam: a) certidão de nascimento dos 

herdeiros solteiros; b) documento de representatividade processual de 

todos os cônjuges dos herdeiros, acompanhados dos documentos 

pessoais destes (CPF e RG); c) certidão atualizada da matrícula dos 

imóveis inventariados com a propriedade do bem devidamente registrada 

em nome da falecida; d) certidões negativas de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome da falecida; e) Guia de Informação 

e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da avaliação 

administrativa do acervo patrimonial inventariado; f) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação. Doravante, 

intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda Pública, nos moldes 

do determinado na decisão de ID 11183252. Intime-se. Rondonópolis/MT, 

11 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005866-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005866-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de Ação de Prestação 

de Contas oferecidas por MELHEM NAIM CHARAFEDDINE em razão da sua 

condição de curador de seu irmão FUAD NAIM CHARAFEDDINE. Sustenta 

o autor que todos os recursos financeiros do curatelado são revertidos 

benefício do mesmo, notadamente para o custeio das suas despesas 

ordinárias e pessoais, em razão disso requer a aprovação e a 

homologação das despesas realizadas referentes aos anos de 2015 e 

2016. Juntou documentos. Recebida a ação, concedeu-se vista dos autos 

ao Ministério Público que, por sua vez, relacionou uma serie de diligências 

e esclarecimentos a serem realizados pelo autor. Em seguida, intimado o 

autor para cumprir as diligências determinadas pelo Ministério Público, 

quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. É o relatório. Decido. Com efeito, cinge-se da exordial que a 

parte autora pretende prestar contas de sua administração em relação 

aos bens e recursos do curatelado FUAD NAIM CHARAFEDDINE referente 

aos anos de 2015 e 2016. Com efeito, destaco que a pretensão do autor 

não mais encontra previsão no ordenamento jurídico pátrio, porquanto com 

a edição da Lei 13.105/2015 não se cogita mais a ação de prestar contas, 

mas somente a de exigir contas, ação específica disciplinada pelo artigo 

550 e seguintes do CPC, a ser proposta pelo titular do direito de exigir 

contas. Destarte com o advento do Código de Processo Civil no ano de 

2015 houve uma espécie de reconfiguração dos procedimentos especiais 

com a supressão de vários procedimentos dessa natureza, eis que, na 

maioria, não foram acolhidos pela nova ordem processual e, um deles é a 

ação de oferecimento de contas, havendo previsão legal tão somente 

acerca da ação de exigir contas, desde que presentes os requisitos 

determinados pela Lei Adjetiva Civil, mormente aqueles previstos no art. 

550 do CPC. Diante disso, friso, o Código de Processo Civil de 2015 não 

cuidou da ação de oferecer contas, razão pela qual não se cogita mais da 

ação de prestar contas, mas somente a de exigir contas, restando 

inviável, dessa forma, conferir prosseguimento à pretensão do autor, eis 

que ausente pressuposto processual válido para o desenvolvimento da 

demanda. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV 

do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Sem honorários ante a 

ausência de contenciosidade. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se com as baixas estilares. P. I. Rondonópolis-MT, 29 

de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001595-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. P. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001595-98.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS em que com o trâmite processual a parte exequente pugnou 

pela extinção do feito ante ao pagamento das parcelas alimentícias em 

atraso ora executadas (pedido retro). É o relatório. Decido. Tendo em vista 

a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Dê-se as baixas necessárias. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério 

Público. P.I. Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001774-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO)

UEBERSON MENDES DE FREITAS OAB - MT18560/O (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 
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nº.: 1001774-32.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Oferecimento de Alimentos’ ajuizada por MÁRCIO LUIZ MOURA em face de 

FELIPE RAMOS MOURA, representado pela genitora, Sra. Márcia Silva 

Ramos, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos 

provisórios no patamar de 30% do salário mínimo vigente no país, 

designando-se audiência de conciliação. A referida audiência de 

conciliação restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes 

ajustado a verba alimentar no patamar equivalente a 31,44% do salário 

mínimo vigente no país a ser pago pelo genitor em favor do filho até o dia 

dez de cada mês mediante depósito em conta bancária, tendo também o 

genitor se comprometido em arcar com a metade das despesas 

extraordinárias odontológicas, além de medicação e material escolar. Por 

fim, as partes acordaram que a guarda do menor será exercida pela 

genitora, regulamentando-se o direito de visitas ao pai. O Parquet opinou 

pela homologação do aludido acordo. É o relatório. Decido. O acordo está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d o  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o presente feito. Sem 

custas e honorários face à gratuidade da Justiça. Transitada em julgado, 

expeça-se o termo de guarda definitivo do menor em favor da genitora, e, 

após proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

Ciência ao Ministério Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000982-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000982-15.2017.8.11.0003 Vistos etc., VITOR FREITAS DE SOUZA, 

devidamente qualificado e representado por sua genitora, ingressou com a 

presente AÇÃO DE ALIMENTOS em face de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, 

também bem qualificado nos autos. Aduz que o réu não contribui para o 

seu sustento, razão pela qual pugna sejam os alimentos fixados, em 

definitivo, no patamar de 1/3 do salário mínimo. Por fim, pleiteia pela 

procedência do pleito. Juntou documentos. Os alimentos provisórios foram 

fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo (id nº 5482590). 

Tentada a citação pessoal, restou infrutífera. Citado por edital, o requerido 

não contestou a ação, tendo o curador especial nomeado apresentado 

contestação por negativa geral (id nº 11136940). Em réplica, o autor 

pugna pelo julgamento antecipado do feito (id nº 12166933). Em parecer, a 

representante do Ministério Público opina pela parcial procedência do 

pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo vigente no país (id nº 13878558). É o relatório. 

Decido. As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando 

os pressupostos processuais e as condições da ação. O feito 

encontra-se maduro e pronto para julgamento, mesmo porque a prova oral 

em nada contribuiria, levando-se em consideração que não há sequer 

notícias acerca do atual paradeiro do demandado. Ademais, o autor 

requereu o julgamento antecipado da lide. Nos termos do art. 7º da Lei de 

Alimentos, aplico a revelia, ressaltando o efeito da confissão da matéria de 

fato. A questão em comento é de difícil solução, pois de um lado está o 

autor, representado por sua genitora, que carece da verba alimentícia e 

em plano diametralmente oposto está o pai, que não comprovou suas 

condições. Os efeitos da revelia, em se tratando de ação que envolva 

alimentos devidos a pessoa menor, não induzem, necessariamente, ao 

acolhimento integral do pedido. Sabe-se que em casos como esses, é 

necessária a análise do binômio alimentar. Inexiste comprovação dos 

rendimentos do demandado e não se sabe sequer o seu paradeiro. Por 

outro lado, o alimentando, por ser menor impúbere, possui necessidades 

presumidas em face do desenvolvimento físico e psicológico característico 

da fase em comento. É bem verdade de que o dever de sustento incumbe 

a ambos os pais, todavia a genitora do requerente faz crer possuir 

situação financeira difícil. Desta forma, os alimentos devem ser fixados de 

maneira a satisfazer as necessidades básicas do menor e de modo a não 

onerar em demasia o requerido. Assim, em atenção ao binômio 

necessidade-possibilidade, a verba alimentícia deve ser fixada em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, sobretudo porque este 

patamar não é, em si, demasiado ao fim que se destina, não se revelando 

excessivo no caso concreto. Ilustro: ‘APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

ALIMENTANTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS ACERCA DE SUAS POSSIBILIDADES. O alimentante está em 

lugar incerto e não sabido, foi citado por edital e defendido por curadora 

especial. Essa circunstância não impede a fixação de alimentos. Contudo, 

o quantum a ser fixado deve considerar este fato. Sendo o salário mínimo 

o valor constitucionalmente destinado ao trabalhador adulto, e sendo de 

30% sobre os rendimentos do alimentante o percentual médio que esta 

Corte tem fixado a título de alimentos, é neste percentual (30% sobre o 

salário mínimo) que deve ser fixado valor da obrigação. DERAM 

PROVIMENTO.’ (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70007034481, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: DES. RUI PORTANOVA, 

JULGADO EM 23/10/2003). ‘APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA 

ADOLESCENTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVELIA. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. NÃO REQUERIMENTO PELO RÉU REVEL. EXIGIBILIDADE DOS 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. O alimentante, devidamente citado, deixou de 

apresentar defesa, sofrendo, por isso, os efeitos da revelia - presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial. Tal circunstância, entretanto, 

não conduz ao acolhimento integral da pretensão inicial no que se refere 

ao quantum da obrigação, nada justificando a majoração do encargo em 

sede recursal, considerando que o valor fixado na origem em percentual 

sobre o salário mínimo nacional é razoável e compatível com o usualmente 

adotado em ações semelhantes. Tratando-se o vencido de réu revel, que 

sequer nomeou representante nos autos, são exigíveis os ônus 

decorrentes da sua sucumbência, porquanto inexistente pedido formulado 

nos autos para a concessão da gratuidade judiciária em seu favor. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO.’ (Apelação Cível Nº 70056250624, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 18/12/2013). ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. REVELIA. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO ÀS POSSIBILIDADES DO 

ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.695 E 1.699 

DO CÓDIGO CIVIL. Ausente comprovação de pressuposto necessário à 

majoração dos alimentos fixados, de ser mantida a verba alimentar fixada 

na sentença, que se mostra razoável. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.’ 

(Apelação Cível Nº 70057391674, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/12/2013). ‘APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO. BINÔMIO 

NECESSIDADE-POSSIBILIDADES. REVELIA. A necessidade da filha menor 

de idade é presumida, mas compete a ambos os genitores lhe prestar 

assistência. A revelia do alimentante não acarreta, por si, ao provimento 

integral do pedido da alimentada. Os alimentos são fixados a partir do 

binômio alimentar. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.’ (Apelação 

Cível Nº 70052665700, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 07/02/2013). Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o requerido ao 

pagamento de verba alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país. É de se ressaltar que, se porventura, o 

requerido se sentir impossibilitado de pagar este valor, pode requerer a 

revisão oportuno tempore. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas. Intimem-se e Notifique-se. Às providências Rondonópolis-MT, 29 

de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000126-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. J. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES OAB - MG152964 

(ADVOGADO)

HENNY ARAMUNI GONCALVES OAB - BA45555 (ADVOGADO)
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Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001384-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARVALHO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DA SILVA SIMPLICIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O REQUERIDO (A) ACERCA DA 

SENTENÇA, BEM COMO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008945-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA CRISTINA GONZAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DIAS JUNG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA FERNANDES DE PAULA QUEIROZ OAB - MG152425 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008945-74.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos’ movida por R. H. G. J., devidamente representado por sua 

genitora T. C. G. da S., em desfavor de D. D. J., todos qualificados nos 

autos. Narra a exordial que o requerido é o genitor do requerente, contudo 

não contribui materialmente com seu sustento, remanescendo todos os 

encargos decorrentes das necessidades do menor às expensas da 

genitora, razão pela qual pugna pela condenação do demandado no 

pagamento de verba alimentar equivalente um salário mínimo. Acompanha 

a inicial os documentos pertinentes. Foram fixados os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal (ID 

10583897). O requerido foi citado e intimado pessoalmente nos moldes da 

legislação vigente (ID 12237769), apresentando contestação vertida no ID 

12227205. Aduz o requerido que labora como ajudante de carga e 

descarga, percebendo a quantia líquida mensal de R$ 938,40 (novecentos 

e trinta e oito reais e quarenta centavos), razão pela qual noticiou não ter 

condições de contribuir com o valor fixado a título de alimentos provisórios 

e, ofereceu, por sua vez, o pagamento de 1/3 sobre 30% dos seus 

rendimentos, o equivalente a R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta 

centavos). Sobreveio réplica no ID 12422742, reiterando os termos da 

exordial. O Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido, 

convertendo-se em definitivo os alimentos fixados (ID 13177071). É o 

breve Relatório. Fundamento. Decido. Prima facie, verifico que a matéria 

controvertida comporta a aplicação do art. 355, I, do CPC, onde a questão 

de mérito é unicamente de direito, ou sendo de fato não há necessidade 

de se produzir prova em audiência. Doravante, o feito se encontra 

suficientemente instruído, sendo despiciendas maiores provas acerca do 

pedido, eis que nos autos encontram-se os subsídios necessários ao 

deslinde da demanda. Pois bem. Preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do 

Código Civil que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 

uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.” Por sua vez, o ilustre mestre YUSSEF SAID CAHALI, 

referindo-se à obrigação alimentar decorrente de parentesco diz que “a 

obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo 

de solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a 

comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o 

dever recíproco de socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 

700). Do princípio acima transcrito, colhem-se dois requisitos para que 

surja a obrigação de prestar alimentos em caso de parentesco, a saber: a) 

a prova do parentesco; b) o binômio necessidade/possibilidade. A relação 

de parentesco está comprovada, ante a certidão de nascimento do autor 

acostada à exordial (ID 10579360). Pelo que dos autos consta, a mãe vem 

arcando com as despesas de sustento e educação de seu filho, 

preocupando-se, inclusive com o seu crescimento sadio, propiciando-lhe, 

dentro do possível, as necessidades básicas. De mais a mais, o requerido 

compareceu autos, demonstrando seus rendimentos mensais, conforme 

holerites acostados no ID 12227211, na importância líquida de R$ 938,40 

(novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), oferecendo o 

pagamento de 1/3 sobre 30% dos r. rendimentos, o equivalente a R$ 95,40 

(noventa e cinco reais e quarenta centavos) ou 10% do salário mínimo. 

Todavia, insta ressaltar que o dever de criar é da essência do poder 

familiar e função precípua dos pais. Expresso, neste ponto que no ato de 

dar existência ao filho, concebendo-o, complementa-se com a 

consequente criação da prole, que implica a obrigação de garantir o 

bem-estar físico do filho, na qual se incluem o sustento alimentar, o 

cuidado com a saúde e o que mais necessário for ao seu 

desenvolvimento. Quanto ao valor dos alimentos, necessário, no caso, 

considerar a capacidade financeira dos pais e também as necessidades 

da parte alimentada. Do requerido, constam dos autos informações 

suficientes sobre seu trabalho e os respectivos vencimentos. Ademais, o 

requerente sequer instruiu o feito com indícios mínimos que levassem ao 

acolhimento da pretensão inicial, aptos a demonstrar a capacidade 

financeira do requerido em contribuir com um salário mínimo mensal, 

limitando-se as afirmações constantes da exordial. De qualquer forma, há 

indicativos de que o demandado é pessoa apta para o trabalho, estando 

atualmente empregado e percebendo aproximadamente um salário mínimo 

mensal (líquido). Mesmo porque, eventual desemprego não induz 

presunção de incapacidade financeira, sendo de prevalecer, de qualquer 

forma, o princípio da paternidade responsável. À luz desse panorama 

probatório, quanto ao binômio necessidade-possibilidade, ante aos 

elementos colacionados pelo próprio alimentante, indicando seus efetivos 

rendimentos e, não tendo a parte autora angariado qualquer prova hábil a 

ensejar o acolhimento integral de seu pedido, resta inviável fixar-se o 

quantum então requerido na exordial, razão pela qual hei por bem fixar os 

alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no 

país, quantia essa razoável a ser arbitrada em favor do menor e que 

possui as necessidades normais de sua faixa etária, além de tudo 

presumidas em face da menoridade. Além disso, malgrado o requerido 

tenha ofertado o valor de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta 

centavos), não demonstrou a impossibilidade em arcar com a verba já 

arbitrada provisoriamente, tampouco a existência de outros filhos, 

porventura menores, sendo desarrazoado o quantum, eis que muito 

aquém das necessidades de uma criança e da real possibilidade do 

genitor. Com efeito, o simples fato de o alimentante perceber quantia 

equivalente a um salário nacional não inviabiliza, por si só, a fixação do 

encargo alimentar em favor do filho, que, sendo menor, tem suas 

necessidades presumidas. Diante disso, atenta ao princípio da adstrição, a 

fixação da pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

está em sintonia com os elementos constantes dos autos, quantia essa 

razoável a ser arbitrada em favor do autor. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO 

ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Segundo o art. 1694, § 1º, do CC:Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 2-Os alimentos foram 

fixados em 30% do valor do salário mínimo, valor que se adéqua ao 

binômio necessidade/possibilidade. Além disso, a prestação alimentícia 

deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as 

necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo 

responsável pelo seu pagamento. 3-Sopesados os elementos de 

convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu 

os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade 

de quem pede. 4-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJDF - 

Acórdão n.1090866, 20171210024995APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no 

DJE: 26/04/2018. Pág.: 284/294). “Alimentos - Filho menor - Valor majorado 

para 30% do salário mínimo, compatível com o binômio 

necessidade/possibi l idade.”  (TJDF -  Acórdão n.1018539 , 

20120110410183APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 498/505). 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na 

presente ação para fixar a obrigação alimentar no patamar de 30% (trinta 
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por cento) do salário mínimo vigente no país, os quais deverão ser pagos 

mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora, conforme 

informado no ID 12249126, até o dia 10 (dez) de cada mês e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, ante à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando, outrossim, concedido ao demandado 

a r. benesse. P.I. Após o trânsito em julgado arquive-se e dê-se baixa 

observadas as formalidades legais. Notifique-se o Parquet. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA RODRIGUES OAB - MT18453/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DOS SANTOS MENDES (REQUERIDO)

VALDEVINO MENDES (REQUERIDO)

VANESSA MENDES MAURICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOS SANTOS OAB - PR51290 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001094-18.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem com Pedido 

de Antecipação de Tutela de Direito Real de Habitação’ ajuizada por 

JURACY NUNES PEREIRA em desfavor de VANESSA MENDES MAURICIO 

e REGIANE DOS SANTOS MENDES, todos devidamente qualificados, com o 

propósito de obter comando judicial declaratória acerca de suposta união 

estável havida com o falecido VALDEVINO MENDES. Aduz que conviveu 

ininterruptamente com o objetivo de constituir família na companhia do de 

cujus desde o dia 22 de dezembro de 2006 até a data de seu falecimento 

ocorrido em 03 de setembro de 2014, não advindo o nascimento de filhos. 

Informa que o casal adquiriu um bem imóvel na constância da união, sendo 

que o mesmo encontra-se registrado em nome do extinto, razão pela qual 

formula pedido de antecipação de tutela com o fito de garantir o direito real 

de habitação da autora. Diante disso, pugna pelo reconhecimento e 

dissolução da união estável vivenciada com o de cujus Valdevino Mendes, 

bem como seja declarado em definitivo o direito real de habitação da 

demandante sobre o imóvel residencial descrito na inicial. Juntou 

documentos. Recebida a inicial (id nº 1495659), a tutela de urgência 

vindicada restou deferida, determinando-se a citação das demandas e 

aprazando-se solenidade conciliatória. Devidamente citadas (id nº 

4179115), as demandadas não compareceram à audiência de conciliação, 

tampouco contestaram a ação (id nº 5009384), razão pela qual restou 

decretada a revelia das mesmas (id nº 7913442). Decisão saneadora junto 

ao id nº 7913442. Em sede de audiência de instrução e julgamento 

procedeu-se a oitiva das testemunhas Andrea Liziane Coelho Machado 

Machado e Haillem Ribeiro da Silva arroladas pela autora (id nº 9481128). 

Memoriais finais pela requerente (id nº 9709843). Relatei o essencial. 

Decido. Trata-se de ‘Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem com Pedido de Antecipação de Tutela de Direito Real 

de Habitação’ ajuizada por JURACY NUNES PEREIRA em face de 

VANESSA MENDES MAURICIO e REGIANE DOS SANTOS MENDES, todos 

devidamente qualificados nos autos. A título de argumentação, para a 

constituição de união estável, tanto a Constituição Federal quanto o Código 

Civil reconhecem como entidade familiar a união de pessoas, dispondo 

acerca da sua proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 

1.723). Com efeito, para a jurisprudência a união estável resta 

“configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida 

com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723, do Código Civil), 

com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, 

sustento e educação de filhos (artigo 1.724, do Código Civil), de modo a 

permitir aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras 

pertinentes ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do 

Código Civil).” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 

14/10/2011). Doravante, passando à análise do mérito, observa-se que na 

presente demanda estão presentes todos os requisitos configuradores da 

união estável entre a autora e o falecido Valdevino Mendes, ante aos 

documentos encartados aos autos, notadamente a escritura pública 

realizada no transcurso da relação, as fotos apresentadas, além de 

documento da previdência social dando conta da condição de 

companheira do de cujus a ora demandante. Assim, cumpre ressaltar que 

os documentos colacionados ao feito demonstram, de forma inequívoca, a 

existência do r. relacionamento entre a autora e o falecido, somado ainda 

ao fato de inexistência de irresignação por parte das demandadas no 

curso dos autos. No mais, registra-se que da oitiva das testemunhas 

arroladas pela autora, restou dificultosa a delimitação da data de início e 

do r. relacionamento, todavia, constatou-se uníssona a sua existência por 

parte das mesmos, sobretudo quando associado a prova documental 

apresentada no decorrer do feito pela parte autora. Em sendo assim, outra 

alternativa não há senão o reconhecimento da união estável vivenciada 

entre a autora e o falecido, pelo período aproximado de 08 (oito) anos, 

tendo iniciando-se em 22 de dezembro de 2006 e findando-se em 03 de 

setembro de 2014, diante das alegações contidas na inicial e na escritura 

pública de declaração e reconhecimento de união estável carreada ao id 

nº 1493343. Importante, registrar, ainda, que nos casos como o sub 

judice, de acordo com a legislação vigente, aplicam-se à união estável as 

regras da comunhão parcial de bens, onde opera-se a partilha do 

patrimônio adquirido na constância do relacionamento (CC/2002, art. 1.725 

c/c 1.658 e art. 5º da Lei 9.278/96). Feitas essas considerações, infere-se 

que a autora afirma ter convivido em regime de união estável com o 

falecido, por aproximadamente 08 (oito) anos, findando-se o 

relacionamento em 03 de setembro de 2014, como entidade familiar de 

forma contínua, pública e duradoura, ou seja, com notoriedade e 

continuidade, apoio mútuo, ou assistência mútua, com intuito de constituir 

família, com os deveres de lealdade e respeito, inerentes ao matrimônio. 

Outrossim, os documentos apresentados pela autora corroboram com os 

fatos narrados na exordial e comprovam a existência de fato da união 

estável entre ela e o de cujus Valdevino Mendes. Assim, haja vista que o 

reconhecimento da união estável assentou-se como fato incontroverso e 

bem demonstrado no decorrer dos autos, passo a analisar os elementos 

constantes do feito a fim de delimitar o acervo patrimonial adquirido 

onerosamente pelo casal. Pois bem. Compulsando os autos extrai-se a 

afirmação da parte autora de que existe a partilhar um imóvel adquirido em 

comum, o qual está situado na Rua das Araras, nº 3184, no Bairro Parque 

Universitário, localizado nesta urbe. No que se refere ao direito sob 

referido imóvel, diante do reconhecimento da união estável alhures 

delineado, verifica-se que o aludido bem foi adquirido na constância do 

relacionamento, sobretudo considerando as informações prestadas pela 

testemunha Haillem Ribeiro da Silva, restando claro, ainda, que após a 

separação a autora foi quem permaneceu residindo no mesmo. Desta 

forma, o conjunto probatório carreado aos autos confirma, de forma 

inequívoca, a existência de seu direito à meação, tendo, portanto, se 

desincumbido de seu ônus processual que lhe era imposto, no sentido de 

comprovar suas assertivas. Todavia, é imprescindível a propositura de 

procedimento de inventário para concretizar a partilha de referido bem, 

não cabendo a este Juízo realizá-la no presente feito ou, acaso ultimada a 

r. partilha, a parte interessada poderá reivindicar os seus direitos na via 

própria, perante o juízo competente. A propósito: ‘AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE MEEIRA E DE HERDEIRA. 

DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA ULTIMAÇÃO DA 

PARTILHA E RECEBIMENTO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. MANUTENÇÃO. 

Diante do reconhecimento da condição de meeira e de herdeira da 

agravante sobre os direitos de posse e obrigações sobre um terreno, 

correta a determinação de abertura de inventário, seja judicial ou 

extrajudicial, para fins de ultimação da partilha e recebimento de seu 

quinhão hereditário, sendo esta a via adequada para tanto. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.’ (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70066840703, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 10/12/2015). ‘AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL "POST MORTEM" POR SENTENÇA JUDICIAL. COMPANHEIRA 

SUPÉRSTITE NA QUALIDADE DE MEEIRA E HERDEIRA. RECURSO 

PROVIDO. A Constituição da República de 1988, em seu art. 226, § 3º, ao 

dispor sobre a instituição da família, reconhece a união estável como 

entidade familiar, para fins de proteção estatal; - Estando a união estável 

"post mortem" reconhecida em ação própria, e considerando a disposição 

do art. 1.790 do Código Civil, resta patente o direito da agravante à 

participação no inventário na qualidade de meeira e herdeira do de cujus.’ 

(TJMG - AI 10105120243743001 MG, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, 
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Julgado em 29 de Outubro de 2015, Relator Moacyr Lobato). Por fim, no 

concernente ao pedido de declaração do direito real de habitação da parte 

autora sob o bem imóvel a ser partilhado, tenho que o requerimento em tela 

deve ser formulado e apreciado pelo Juízo do inventário, notadamente por 

estar diretamente relacionado ao direito sucessório (art. 1.831, CC). 

Apenas para não passar em branco, registro que malgrado tenha este 

juízo deferido a tutela de urgência vindicada na exordial, tal ato visou tão 

somente resguardar os direitos da autora (durante o trâmite do presente 

processo de conhecimento) sob o bem imóvel descrito na exordial e objeto 

de partilha nos autos do inventário em trâmite na comarca de Ponta 

Grossa/PR, devendo, deste modo, a parte autora manejar tal direito na via 

própria, perante o juízo competente. Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido vertido na peça inicial e, por conseguinte: a) DECLARO, 

com efeito, ex tunc, a existência de união estável contraída por 

VALDEVINO MENDES e JURACY NUNES PEREIRA, pelo período 

compreendido entre meados de 22 de dezembro de 2006 a 03 de 

setembro de 2014, pelo regime da comunhão parcial de bens; b) 

RECONHEÇO a aquisição de patrimônio comum amealhado pelo casal, o 

qual haverá de ser objeto de partilha oportunamente, qual seja: o imóvel 

residencial registrado na matrícula nº. 98.247, situado no Parque 

Universitário (id nº 1493345); c) DESACOLHO o pedido de declaração do 

direito real de habitação da autora sob o imóvel a ser partilhada, conforme 

fundamentos alhures; d) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, incisos I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003327-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. W. D. M. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003327-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Verifico que a presente execução foi 

intentada sob o rito coerção pessoal, pretendendo a parte exequente ver 

adimplida a despesa extraordinária referente ao vestuário do menor. 

Contudo, os alimentos que ensejam a prisão do devedor em caso de 

inadimplência são somente aqueles vencidos nos três meses 

imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação executiva, acrescida 

daquelas que vencerem no curso da execução, não estando incluídas as 

despesas extraordinárias realizadas neste período, cuja execução deve 

seguir o rito previsto no artigo 523 do CPC. Tal entendimento se deve ao 

fato de o procedimento instituído no art. 528 do CPC prever a hipótese de 

prisão do devedor em caso de inadimplência, e por ser esta uma medida 

violenta e excepcional, só deve ter lugar para atender as necessidades 

prementes do alimentado. Isto posto, prezando pela economia e celeridade 

processual, recebo a presente executio sob o rito da constrição 

patrimonial. 4. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo da 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 

523, do NCPC. Não efetuado o pagamento do débito no prazo supra, 

promova-se a atualização do quantum debeatur, incluindo-se a multa de 

10% (dez por cento), e, ato contínuo, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de bens do executado suficientes à garantia do débito. 

Realizada a constrição, intime-se executado, para que, querendo, ofereça 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 11 de maio de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781638 Nr: 6838-45.2015.811.0003

 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: ESDS, TSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 10.757

 Certifico que a foi designado para o dia 23/10/2018 às 10h00min para 

coleta do material genético.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 375644 Nr: 4015-16.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLENY ARAUJO DOS SANTOS 

- OAB:8.240-B/MT, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Indefiro o pedido constante da petição de fls. 142/142-vº, haja vista que a 

presente execução tramita sob o rito da constrição pessoal, sendo 

incabível a penhora sob tal modalidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS- ART. 733 DO 

CPC - PENHORA ON-LINE - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. Na execução de alimentos, com fulcro no art.733 do CPC, 

não deve ser deferida a penhora on-line por ser desconforme ao preceito 

legal.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0145.03.120632-2/001 - 

COMARCA DE JUIZ DE FORA - AGRAVANTE(S): B.B.G.S. 

REPRESENTADO(A)(S) P/ MÃE K.F.B. - AGRAVADO(A)(S): S.G.S. - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. MANUEL SARAMAGO)

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar, querendo, interesse na conversão do rito da coerção pessoal 

para o rito da constrição patrimonial, ante a dificuldade de localização do 

executado e tempo de tramitação da demanda.

Transcorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

integral análise do petitório retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 782192 Nr: 7081-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Vistos.

Previamente à análise do petitório retro, e considerando o decurso do 

prazo estipulado no decreto prisional do executado sem o efetivo 

adimplemento do débito, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, se possui interesse na conversão do rito da coerção pessoal 

para o rito da constrição patrimonial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715796 Nr: 11113-42.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSR, JGC, LP, PSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 
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- OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, FRANCISCO SILVA - OAB:18408-A, NUPRAJU - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos etc.,

Haja vista a interposição de recurso de apelação pela parte requerente em 

face da sentença de fls. 328/332 prolatada por este juízo, observando o 

disposto no art 1.010, §1º, do Código de Processo Civil e, com fulcro no 

art. 1.010, §3º, do mesmo diploma, remeto os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, para apreciação do r. recurso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 737106 Nr: 16342-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNM, MISN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392, 

Rosimeire Alves de macedo Kromberg - OAB:1108/RO

 Vistos etc.,

A teor do pleito de fls. 125, acolho a renúncia apresentada pela causídica 

Rosimeire Alves de Macedo Kromberg, eis que procedida em 

conformidade com os ditames do art. 112, do NCPC, conforme se verifica 

do documento de fls. 126.

Nesta senda, determino a suspensão do feito, forte no quanto disposto no 

art. 76 do novel Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constituir novo patrono.

Em caso de não ser encontrado pessoalmente por motivo de alteração de 

endereço, intime-se via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, com a mesma 

finalidade.

Após, conclusos para análise do quanto disposto na petição de fls. 124.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732587 Nr: 12771-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSD, AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de busca de possíveis imóveis existentes em nome do 

executado, eis que a consulta de informações de imóveis é pública (Lei 

6.015/73, art. 17), caso em que não se exige a intervenção judicial 

pretendida, porquanto a referida diligência não caracteriza quebra de 

sigilo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 731196 Nr: 11644-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTS, KRTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Vistos etc.,

A teor do quanto disposto no petitório retro (fls. 94), DEFIRO o r. pleito e 

SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 06 (seis) meses.

Exaurido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar.

Após confirmação do adimplemento do débito pela parte credora, volte-me 

concluso.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713377 Nr: 8495-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, via causídico, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar endereço atualizado do executado, bem como requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429859 Nr: 11877-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, MDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLEA SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do quanto disposto no petitório retro, prudente a efetivação de 

pesquisa junto ao sistema do Ministério do Trabalho (CAGED), visando 

obter informações acerca do atual vínculo empregatício do executado, 

todavia após o seu último desligamento (21/05/2018), o requerido, não se 

estabeleceu em outra função com registro no Ministério do Trabalho, 

conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o necessário para o regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 807378 Nr: 17130-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABDOS, ECBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a parte 

REQUERIDA comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 15 de agosto de 2018, às 14h30min, em razão da mesma ter 

advogado(a) constituído(a) o(a) qual foi intimado(a) via DJEnº 10282, 

publicado em 27/06/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 36518 Nr: 569-98.1989.811.0003

 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: SANDRA MEDEIROS GUIMARAES, JOSÉ ALVES DE 

MEDEIROS, IVONE DE MEDEIROS ZAMPRONE, GLEID MEDEIROS 

GUIMARÃES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT, 

Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055/MT, ROBIE BITENCOURT 

IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA) DIAS

Nome do intimando:Autor(a): José Alves de Medeiros, Cpf: 07256400144, 

Rg: 847 240 SSP MT Filiação: Elias de Medeiros e Ana Alves de Medeiros, 

data de nascimento: 17/04/1952, brasileiro(a), natural de P. bernardes-SP, 

casado(a), agricultor, Endereço: Rua Dom Pedro Segundo, N. 1154 Ou Rua 

Domingos de Lima, 1191, Centro-pindorama, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 860260 Nr: 3262-73.2017.811.0003

 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: CGDJO, GESSICA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA) DIAS

Nome do intimando:Representante (requerente): Gessica Jesus, Cpf: 

04539750380, Rg: 031286582006-2 SSP MA Filiação: Maria da Luz de 

Jesus, data de nascimento: 08/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Parnamara-MA, , desemrpegada, Endereço: Rua E, S/n, Bairro: Res. Padre 

Miguel, Cidade: Rondonópolis-MT

Representante (requerente): Gessica Jesus, Cpf: 04539750380, Rg: 

031286582006-2 SSP MA Filiação: Maria da Luz de Jesus, data de 

nascimento: 08/01/1990, brasileiro(a), natural de Parnamara-MA, , 

desemrpegada, Endereço: Rua E, S/n, Bairro: Res. Padre Miguel, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 430403 Nr: 12302-60.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDM, KKBDM, JOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:19974, VANDERLEA SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)) DIAS

Nome do intimando:Representante (requerente): Juscicleia Olimpia Bazilia, 

Cpf: 01530929121, Rg: 1147524-2 SSP MT Filiação: Pedro Alexandre 

Bazilio e Maria Olimpia Bazilia, data de nascimento: 17/06/1979, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), faqueira, Endereço: 

Rua L, Nº 710, Bairro: Jd Liberdade, Cidade: Rondonopolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714971 Nr: 10221-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTPDB, NPDBJ, GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA) DIAS

Nome do intimando:Representante (requerente): Graciele Pereira, Cpf: 

31462326854, Rg: 2487194-0 SSP MT Filiação: Vilson Pereira Luiz e Maria 

do Carmo Pereira, data de nascimento: 03/02/1976, brasileiro(a), natural de 

Campo grande-MS, solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua 6 (Pitiguari), N° 

29, Bairro: Jd. Tancredo Neves, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 750934 Nr: 8251-30.2014.811.0003

 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: MHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA) DIAS

Nome do intimando:Inventariante: Midia Helena de Oliveira, Cpf: 

53511158168, Rg: 1090658-4 SJ [ Filiação: Ubaldino Alves de Oliveira e 

Izabel Helena de Oliveira, data de nascimento: 01/05/1974, brasileiro(a), 

natural de Rio verde-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Av. Marechal 

Rondon N°532, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792707 Nr: 11404-37.2015.811.0003

 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: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, RFDCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a 

verificação da paternidade da requerida atribuída ao “de cujus”; b) a 

ocorrência de vício de consentimento no reconhecimento da paternidade; 

c )  a  a v e r i g u a ç ã o  d a  e x i s t ê n c i a  d e  p a t e r n i d a d e 

sócio-afetiva.Considerando-se o demonstrado desinteresse da 

representante legal do demandado em representa-lo nos autos e diante do 

lapso temporal de tramitação da presente demanda, dou por prejudicada a 

realização da prova pericial, deferindo a produção de prova testemunhal, 

sendo que fixo o prazo de 10 (dez) dias da intimação da presente para 
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apresentação do rol em Cartório (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do NCPC, bem como defiro a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do NCPC.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 NCPC, 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 22 

de agosto de 2018, às 15h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva a realização.Intimem-se, todos. 

Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768416 Nr: 1442-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMDA, MAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMAD, SMA, ACMA, RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA GUIDIO - 

OAB:19.980/O, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão da demanda pelo prazo de trinta dias (fl. 

712).

Superado o lapso temporal da suspensão ora deferida, determino o 

desapensamento do presente feito dos autos da ação de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável registrada sob o código 428041, porquanto 

inexiste qualquer determinação para reunião das demandas, tampouco 

este Juízo vislumbra qualquer motivo a ensejar conexão entre as 

demandas, notadamento diante da verificada divergência entre as partes, 

causa de pedir e pedido.

Em seguida, cumpra-se o quanto determinado às fls. 690.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 430750 Nr: 12597-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDS, MHMDS, ELIANE DA CUNHA MOURA, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CEZAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Representante (requerente): Eliane da Cunha Moura, 

Cpf: 93538138168, Rg: 1170296-6 Filiação: , brasileiro(a), natural de 

Brasileira-MT, viuvo(a), Endereço: Rua Jussara Nº 1138, Bairro: Jardim 

Iguaçu, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:PROMOVER O REGISTRO DA 

PROPRIEDADE DO IMOVÉL OBJETO DO PRESENTE FEITO EM FAVOR DO 

FALECIDO, BEM COMO A BAIXA DOS GRAVAMES QUE INCIDEM SOBRE 

OS VEÍCULOS INVENTARIADOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 764609 Nr: 15616-38.2014.811.0003

 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: DIVINO FERNANDES DE CASTILHO FILHO, TANIA MARA 

RODRIGUES CASTILHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEIA MARIA RODRIGUES, 

ADRIANA RODRIGUES DE CASTILHO, ESPOLIO DE DIVINO FERNANDES DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, VALDIS 

CASTILHO SOARES JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Tania Mara Rodrigues Castilho de Souza, 

Cpf: 87052431149, Rg: 844521 SSP MT Filiação: Divino Fernandes Castilho 

e Leia Maria Rodrigues, data de nascimento: 04/12/1972, brasileiro(a), 

natural de Goiatuba-GO, casado(a), Endereço: Rua Paiaguás, Casa 4, 

Quadra 102, Bairro: Residencial Santa Clara, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO 

APONTADA NA DECISÃO DE FLS. 58 E MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DE FLS. 69, INDICANDO O ATUAL ENDEREÇO DA HERDEIRA 

ADRIANA, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINARIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819119 Nr: 2610-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, JDFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Exequente: Tiago de Souza Carvalho Filiação: Jeanne 

de Fatima Souza Leite e Daniel Hora de Carvalho, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Marechal Rondon N°267, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825251 Nr: 4709-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAT, PKAT, DFTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Danubia Figueiredo 

Teixeira dos Santos, Cpf: 01089122136, Rg: 4878021 SSP GO Filiação: 

Telmo Teixeira dos Santos e Sonia Maria Figueiredo dos Santos, data de 

nascimento: 13/09/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

vendedora, Endereço: Rua: 21, Casa 12, Bairro: Dom Osorio, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO
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Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS, FMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 73/74, registrando que a penhora on-line é medida 

que de rigor se impõe, cujo objetivo, inclusive é consentâneo com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição.

 Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais do e. Tribunal de Justiça, com cópia do detalhamento 

da ordem, para que, vincule aos presentes autos, o valor bloqueado.

Da penhora, proceda-se à intimação do executado.

 Ato contínuo, com ou sem impugnação, manifestem-se o exequente.

Por fim, autorizo o levantamento de valores constritados às fls. 42/43, na 

forma do pedido de fls. 73/74, notadamente tendo em vista a ausência de 

impugnação específica por parte do interessado, não constando da 

manifestação de fls. 70/71 qualquer elemento apto a afastar a pretensa 

expedição de alvará.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 716294 Nr: 11661-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARS, MSR, FAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 736965 Nr: 16205-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDSA, MLSDA, MSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA) DIAS

Nome do intimando:Exequente: Bruno Vinicius da Silva Abreu Filiação: 

Maximiano Pereiraabreu e Marta Silva de Abreu, data de nascimento: 

13/05/1995, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Abigail Deveza Costa 

N°179, Bairro: Vila Iraci, Cidade: Rondonópolis-MT

Representante (requerente): Marta Silva de Abreu, Cpf: 43292976120, Rg: 

0608820-1 SSP MT Filiação: Ariano Pereira da Silva e Iracema Machado 

Parreira e Silva, data de nascimento: 02/05/1967, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), autonoma, Endereço: Rua Abigail Devesa 

Costa, N° 179., Bairro: Vila Iraci, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811065 Nr: 18252-40.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, VEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Representante (requerente): Eralda Machado de 

Souza, Cpf: 86629417100, Rg: 1243020-0 SSP MT Filiação: Manoel 

Machado de Souza e Joaquina Maria de Souza, data de nascimento: 

21/05/1978, brasileiro(a), natural de São jose do povo-MT, solteiro(a), 

tecnica de enfermagem, Endereço: Av. Batuira N°901, Bairro: Pq 

Universitario, Cidade: Rondonopolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:CONSTITUIR NOVO PATRONO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 297134 Nr: 11984-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESÁR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740299 Nr: 2174-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC, DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, GILMAR MARTINS DIAS - OAB:19875/0

 Intimação do patrono da parte Exequente para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700633 Nr: 8604-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias 
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manifestar-se nos autos.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005670-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI TAPIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO para os devidos fins que juntei o Ofício nº 197/GAB/MTPREV 

-2018 e demais documentos

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO OAB - SP125908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1004437-51.2018.8.11.0003 VISTO. ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito 

por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de 

sustação de protesto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que exerce atividade comercial no ramo de Engenharia e 

Construção Civil, estando sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 

20 anos, e que, na data de 29/05/2018, foi surpreendida com a informação 

de que constava um título protestado no 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo do Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT. Alega que tal protesto 

originou-se da CDA Nº 2017494872, apresentada para protesto em 

08/05/2018, vencida no dia 04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze 

mil, cento e noventa e um reais e um centavo), a qual se refere a crédito 

tributário decorrente de “suposta” infração administrativa, porque teria a 

autora deixado de proceder ao recolhimento da TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, 

cuja taxa está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações 

atribuídas pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do 

decreto nº 2063/09. Assevera que o crédito é inexigível por ausência de 

fato gerador, uma vez que não está sediada no Município de 

Rondonópolis/MT e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na 

referida Lei, específica para empresas sediadas no Estado do Mato 

Grosso. Disse, ainda, que, na qualidade de prestadora de serviços, no 

ramo de construção civil, no ano de 2010, foi contratada pela empresa 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda, para executar serviços de 

Reforma e Ampliação da empresa, e para tanto, fez-se necessário 

promover a abertura da inscrição Estadual nesse Estado do Mato Grosso 

de um canteiro de obra, a qual foi cessada em novembro de 2010. 

Acrescenta que apresentou impugnação a Notificação de Lançamento da 

TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 14/07/2011), a qual foi 

julgada procedente, tendo sido determinado a exclusão do valor cobrado 

referente à TACIN no exercício de 2011. Assim, requer a concessão de 

tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto, até decisão final 

desta ação. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). No caso dos autos, verifica-se que a 

autuação da autora deu-se em razão da ausência de recolhimento da 

Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, nos exercícios de 2012, 

2013, 2014 e 2015, conforme se depreende do Aviso de Cobrança da 

Conta Corrente Fiscal nº 1672299 (Id. 13738982, p. 1), tendo sido tal 

débito objeto de protesto na data de 08/05/2018. O Decreto nº 2.063/2009 

assim preleciona sobre a matéria: “Art. 7º A Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 

dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de 

Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de 

unidades imobiliárias, ocupadas ou não. Parágrafo único. Considera-se 

unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de 

risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei nº 8.399, 

de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la. Art. 8º 

Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma 

efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de 

incêndios. Art. 9º A TACIN será devida por todos os contribuintes 

estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar 

(UBM)”. Na hipótese, da análise dos autos, verifica-se que a empresa 

autora iniciou sua atividade no Estado de Mato Grosso, em 23/03/2010, 

quando providenciou a abertura de inscrição Estadual, especificamente 

para um canteiro de obras, a fim de executar as obras de adequação da 

cervejaria Petrópolis, e que a referida inscrição venceu sem renovação 

em 23/10/2010. Extrai-se que a demandante foi notificada do lançamento 

da TACIN, atinente ao exercício de 2011, oportunidade em que apresentou 

impugnação no procedimento administrativo n. 5024557, tendo assim 

decidido: “Ante o exposto, a impugnação é procedente. O contribuinte está 

com razão, não possui domicílio tributário em Mato Grosso e a Inscrição 

Estadual de Canteiro de Obras venceu sem renovação em 23/10/210. 

Valor inicial de R$ 417,84 excluído, por ser indevido” (Id. 13738999, p. 3). 

Como se vê, o próprio requerido reconheceu que não houve fato gerador 

para a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio da empresa 

requerente, no ano de 2011, por não possuir domicílio tributário em Mato 

Grosso. Dessa forma, os elementos constantes nos autos apontam, pelo 

menos nesta fase de cognição sumária, de que não ocorreu fato gerador 

do TACIN nos anos de 2012 a 2015, uma vez que a inscrição estadual da 

empresa autora encontra-se suspensa desde o dia de 25/10/2010, o que 

leva a crer que não exerceu nenhuma atividade neste Estado depois da 

referida data, o que impõe o deferimento da tutela almejada. Ademais, o 

perigo de dano, na hipótese dos autos, é clarividente, dado o impacto que 

a efetivação do protesto pode ocasionar nas relações financeiras da 

requerente. Dessa forma, considerando a probabilidade do direito da 

autora e, ainda, o perigo de dano, caso não seja deferida a tutela 

pretendida, entendo que deve ser acolhido o pleito de suspensão dos 

efeitos do protesto, mormente porque há indícios de que o débito fiscal 

fora lançado de maneira equivocada. Além disso, inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida, pois caso a conclusão seja pela 

improcedência do pleito, bastará a Fazenda Pública Estadual promover a 

execução do crédito tributário. Com essas considerações, nos termos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de 

urgência para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida 

Ativa nº 2017494872 perante o 4º Tabelionato de Notas e Privativo de 

Protesto de Títulos desta Comarca. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o 

requerido para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a 

ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 9 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004024-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERLICE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004024-38.2018.8.11.0003 VISTO. VALDERLICE 

PEREIRA DE SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer para entrega de 

medicamentos c/c pedido de tutela antecipada em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que é portadora da doença Neoplasia Maligna Metastica do Rim 
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(Câncer) – CID 10 C64, e em razão disso necessita fazer uso do 

medicamento Sunitinibe (Sutent) 50mg, sendo que a falta de tal fármaco 

coloca sua vida em risco. Informa que, diante de seu quadro clínico, deve 

fazer uso diário e contínuo do referido medicamento, que, conforme 

informado pela Secretaria Municipal de Saúde, não é mais distribuído pela 

rede pública. Alega que é pessoa hipossuficiente, aposentada e sem 

condições financeiras de arcar com a medicação. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que os requeridos 

sejam compelidos a fornecerem o medicamento Sunitinibe (Sutent) 50mg, 

mensalmente, sob pena de multa diária (Id.13464865). Este Juízo requereu 

a orientação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico (Id. 13505544). Diante da 

informação de que o fármaco não é disponibilizado pelo SUS e da recente 

tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.157, 

determinou-se a intimação da parte autora para juntar laudo médico acerca 

da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da 

sua moléstia, bem como para comprovar a sua incapacidade financeira de 

arcar com o custo do medicamento pleiteado e a existência de registro na 

ANVISA de tal medicamento (Id. 13600278). A autora apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 

13991583. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). Conforme se infere da inicial, 

pretende a requerente que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS sejam compelidos a disponibilizarem o medicamento 

Sunitinibe (Sutent) 50mg, o qual não é assegurado por meio de atos 

normativos do SUS. Ocorre que, segundo a recente tese firmada pelo STJ 

no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156, o fornecimento de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, como na 

hipótese dos autos, somente constitui obrigação do Poder Público quando 

preenchidos os seguintes requisitos: “I - Comprovação, por meio de laudo 

médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste 

o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do 

medicamento”. Diante disto, a autora foi devidamente intimada para juntar 

laudo médico acerca da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS 

para o tratamento da sua moléstia, bem como para comprovar a sua 

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento pleiteado e 

a existência de registro na ANVISA de tal medicamento; todavia, 

permaneceu inerte (Id. 13991583). Na hipótese, os documentos médicos 

acostados no Id. 13464919, por si só, não se mostram suficientes para o 

acolhimento da medida almejada. Isso porque, não atestam a ineficácia dos 

medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia da 

autora. Ademais, não se vislumbra, in casu, prova da incapacidade 

financeira da autora de arcar com o custo do medicamento Sunitinibe 

(Sutent) 50mg. A autora aduziu na inicial ser pessoa hipossuficiente, 

aposentada e sem condições financeiras de arcar com a medicação, no 

entanto, não apresentou qualquer documento para corroborar tal 

alegação. Nesse contexto, em que pese a notória gravidade da patologia 

da autora, não há como ser deferida a tutela de urgência pretendida, uma 

vez que não evidenciada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito 

alegado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 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). CITEM-SE os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo legal (art. 183 e 335, ambos do 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 11 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002567-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1002567-68.2018.8.11.0003. VISTO. Analisando os autos, 

verifica-se que a decisão de Id. 12916562 suspendeu o andamento do 

feito até o julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156, que foi afetado 

ao rito do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil pelo 

Superior Tribunal de Justiça. O referido Recurso, conforme consta no site 

do STJ (), foi julgado na data de 25 de abril de 2018, e respectivo acórdão 

publicado em 04 de maio de 2018, razão pela qual o andamento do 

presente feito deve ser retomado. Assim, CITEM-SE os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo legal (art. 183 e 335, ambos do 

CPC). Na hipótese, 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). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 11 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784643 Nr: 7999-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS, RRP, MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRIGORIFICO MERCOSUL S/A, CNPJ: 

00411002001145, Inscrição Estadual: 133391205, atualmente em local 

incerto e não sabido ROSELENE REITER PILS, Cpf: 55092594004, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MAURO LUIS PILZ, 

Cpf: 39223426049, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) para manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores 

depositados em conta bancária através do sistema BACENJUD, sob pena 

de conversão em penhora, cientificando-o de que caso queira opor 

embargos o prazo é de 30(trinta) dias contados a partir do fim do prazo 

deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 
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- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

Pois é possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto 

ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.O Exequente requer ainda a expedição de Ofício à 

Delegacia da Receita Federal, requisitando a última declaração de imposto 

de renda em nome da executada, a fim de localizar bens do devedor e/ou 

endereço.O exequente comprovou ter esgotados todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço ou situação econômica do 

executado.Essa providência permite informações sobre o patrimônio do 

executado, bem como a sua localização, por meio de requisição judicial, 

via on-line.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim 

de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. Apesar de admissível a remessa de ofício à Receita 

Federal pelo Judiciário, com vistas a obter informações sobre bens 

passíveis de penhora de devedores em ação de execução, a medida deve 

ser utilizada com parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. 

AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/12/2010)”.Com essas considerações, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de a penhora de valores resultar negativa, DEFIRO, 

ainda, a penhora de bens em nome da devedora, via sistema RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar 

no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário 

não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.DETERMINO 

seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, na 

hipótese de penhora insuficiente, para obter as informações solicitadas 

pelo exequente. Por outro lado, INDEFIRO a expedição de Ofício à 

Cooperativa de Crédito Sicredi e ao Sistema de Cooperativas de Crédito do 

Brasil – SICOOB, uma vez que tal medida se tornou inócua, pois o bloqueio 

de eventuais ativos financeiros nas contas ou aplicações financeiras dos 

executados poderá ser realizada através do Sistema Bacen Jud, 

conforme Comunicado BACEN N° 29.096 de 11.02.2016, a partir de 

02.05.2016. Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80.Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do (a) executado (a), a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 11 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733724 Nr: 13663-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496, representando o polo ativo, para que tome ciência da 

Petição juntada às fls. 161/163 e alvará de fl. 164 e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723042 Nr: 4043-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio do advogado constituído Marcelo 

Andrigo Baía Eduardo OAB/MT 14.159-B, para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se acerca da petição de fls. 157 e alvará de fl. 158, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756063 Nr: 10878-07.2014.811.0003

 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: ELIANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON 

CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, NIRLEY FRANCISCA FERREIRA, RFC, 

ROSALIA BORGES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B, VANDERLEA SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO DA COSTA 

CARVALHO - OAB:29106/SP, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161/MT

 Intimar a (o) patrona(o) da parte requerida Nirley Francisca Ferreira, o 

advº(a) RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA, OAB/MT 5161, para 

contrarrazoar o recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 317719 Nr: 2207-20.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MIRANDA DE MATOS - 

OAB:, ROVALDO MIRANDA DE MATOS - OAB:21751/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 VISTO....Decido.Registre-se que, à época do ajuizamento da ação, ainda 

não estava em vigor à nova redação do inciso I, do art. 174, do CTN, 

alterado pela Lei Complementar 118/05, agora admitindo a interrupção da 

prescrição pelo despacho que ordena a citação. Aliás, o próprio 

legislador, sensível à uníssona jurisprudência pátria, trouxe a alteração 

para o Código Tributário Nacional. Mas, como não é possível pensar na 

retroatividade de tal diploma legal, por certo que à época dos fatos deve 
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ser aplicada a regra antiga do Código Tributário Nacional.O art. 174 do 

CTN, com a redação anterior ao advento da LC nº 118/05, estabelecia:Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor. No 

caso em debate, a dívida de ICMS foi inscrita na dívida ativa em 15/6/1993 

(fls. 3) e a execução foi proposta em 16/11/1993 (fls. 2), portanto, anterior 

à vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O executado não foi 

localizado, sendo citado por edital em 19/5/2014 (fls. 30/31).Em que pese o 

decurso do tempo, não há razão jurídica para extinção do feito executivo, 

pois em análise aos atos processuais praticados, é possível inferir que o 

ente público requereu diligências para citação do executado e satisfação 

de seu crédito, conforme demonstram os atos e petições do 

processo:PPÁGINADDATAATOS PROCESSUAIS 0206/11/93Despacho de 

citação. 0514/6/1994Petição do exequente indicando bens e requerendo o 

cumprimento do mandado de citação.1016/8/1995Petição do exequente 

requerendo a citação via edital em razão da não localização do 

executado.11/1617/6/1997 a12/01/2001Declinação de competência do 

juízo e atos do cartório. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756278 Nr: 11022-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 383260 Nr: 11386-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIVELINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 VISTO.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. INTIME-SE o executado MANOEL RIVELINO DA ROCHA para efetuar o 

pagamento da multa civil (R$ 167.860,15), no prazo de quinze dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, 

nos termos do artigo 523 do CPC.

3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, I do CPC).

4. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, voltem os 

autos conclusos.

5. Tendo em vista que o sistema INFODIP - Sistemas de Informações de 

Óbitos e Direitos Políticos está temporariamente com as atividades 

suspensas, por força de determinação do Tribunal Superior Eleitoral 

(Ofício Circular nº 31/2018-CGE), OFICIE-SE aos Cartórios Eleitorais dessa 

Comarca (10ª Zona Eleitoral e 46ª Zona Eleitoral) comunicando a 

suspensão dos direitos políticos de MANOEL RIVELINO DA ROCHA, nos 

termos da sentença.

6. COMUNIQUE-SE o resultado da sentença quanto à proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, ao 

Município e à Câmara de Rondonópolis, respectivamente na pessoa do 

Prefeito e do Presidente da Câmara de Rondonópolis; ao Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado; e à União, na pessoa 

do Advogado-Geral da União.

 7. O nome do executado já foi incluso no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, conforme 

documento que acompanha esta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786326 Nr: 8759-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOLINO LOPES DE SOUZA ME, LEOLINO 

LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O

 VISTO

Intime-se a advogada DANIELA SOUZA BIZERRA para apresentar 

procuração nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 269861 Nr: 3120-65.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o ofício de fls. 75/v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 83921 Nr: 19210-22.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência a Procuradora do Estado de Mato Grosso, PATRÍCIA BARROS 

CAPELEIRO, do conteúdo do ofício de fls. 156.

Esclareça a nobre Procuradora do Estado que não é o Poder Judiciário de 

Mato Grosso que está cobrando diligência.

 O ofício de fls. 156 é proveniente do Poder Judiciário de Minas Gerais.

Assim, compete a Procuradora do Estado se manifestar sobre aquele 

ofício na sede do juízo deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720604 Nr: 1652-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AGENOR SALES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 416118 Nr: 11797-06.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 VISTO

1. Transfira o valor bloqueado nos autos para a Conta Única.

2. Intime-se a exequente para manifestar-se sobre a petição de fls. 

125/127, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 91313 Nr: 1534-08.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS MADEIRA DOM BOSCO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Dê ciência a exequente do conteúdo do despacho de fls. 111.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 4058-02.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR SILVA, SILVA & ALVES LTDA 

- ME, WILMA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 VISTO

Atendam-se os pedidos do exequente formulados na página 264/v, itens 

'a' e 'b'.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780682 Nr: 6474-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX VICENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) JACQUELINE 

MAGALHÃES GONÇALVES, OAB/MT 17420, para manifestr-se nos autos 

dando seguimento ao feito, no prazo de 05(cinco)dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 302431 Nr: 4870-97.2003.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA MICHELA COSTA FERREIRA, PABLO MICHEL 

COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 INTIMAÇÃO AO DRº NIVALDO JOSE PADILHA, representado o polo ativo, 

para tomar ciência do alvará expedido (fl. 529)e para que manifeste-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 448713 Nr: 3892-42.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAM AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:OAB/MT16445

 INTIMAÇÃO da parte Requerida, por meio dos advogados constituídos 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO, JOSÉ ARLINDO DO CARMO, representando o polo 

passivo, PARA tomar ciência do ofício expedido (fl. 365/366)e para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788608 Nr: 9676-58.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:OAB/MT N 10.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Na espécie foi expedida carta precatória para oitiva de Francisco Silveira 

de Figueiredo Filho, Jhonnatha Cristtyan Pereira Machado e Eros de 

Oliveira Machado Pessoas Santos – fls. 242 -.

No entanto, o Juízo Deprecado obteve êxito apenas na oitiva da 

testemunha Francisco Silveira de Figueiredo Filho, uma vez que a 

testemunha Jhonnatha Cristtyan Pereira Machado não faz parte dos 

quadros da Polícia Militar-MT e a testemunha Eros de Oliveira Machado 

Pessoas Santos reside na cidade de Juína-MT, conforme consta no Termo 

de Audiência – fls. 287 -.

Assim, intime-se o réu para que, no prazo de 10(dez) dias, forneça o 

endereço da testemunha Jhonnatha Cristtyan Pereira Machado.

Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Juína para oitiva da 

testemunha Eros de Oliveira Machado Pessoas Santos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 825625 Nr: 4889-49.2016.811.0003

 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: BENEDITA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado da Requerente, Dr. LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA, OAB/MT nº 19.363, para tomar ciência da designação da 

PERÍCIA MÉDICA que será realizada no dia 06 de Agosto de 2018, às 

09h00min, no consultório médico do Dr. Marcus José Pieroni, no Centro 

Médico “Clínica de Ortopedia e Traumatologia”, localizada na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva nº 2094, Bairro Vila Birigui, nesta cidade.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601198 Nr: 5634-16.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 I – Tendo em vista que as fls. 397, o acusado informou que necessita ser 

assistido pela Defensoria Pública, nomeio o Dr. Fabio Barbosa defensor do 

acusado.

 II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta 

à acusação em favor do denunciado Wallison Oliveira Duarte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 306435 Nr: 3256-63.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI PEREIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B-MT

 I – Recebo a apelação de fl. 350, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287846 Nr: 4-92.1982.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I - 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, o 

prazo prescricional do presente nunca permaneceu suspenso. Pois bem, 

o caso em específico, o preceito secundário do crime estabelece uma 

sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Com 

efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) anos a 

contar da sentença de pronúncia (no dia 12.05.1997-,fls. 67/69) até a 

presente data, nos termos do artigo 109, inciso I do Código Penal. Desse 

modo, o prazo prescricional findou em 12 de maio de 2017, tendo em vista 

que houve um lapso temporal de 21 (vinte e um) anos, sem qualquer 

causa interruptiva da prescrição (artigo 117, do Código Penal). 3. 

Dispositivo Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Valdemar de Souza Barbosa conforme inteligência do artigo 107, inciso IV, 

primeira parte c/c art. 109, inciso I, ambos 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 218607 Nr: 747-77.1997.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:MT/ 5.138

 I - 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, o 

prazo prescricional do presente nunca permaneceu suspenso. Entretanto, 

no decurso do processo houve a sentença de pronúncia (no dia 

16.08.2001-,fls. 63/65) 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 12 

(doze) a 30 (trinta) 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 possuía idade 

inferior a 21 anos de idade (artigo 115, do Código Penal), conforme o 

termo de qualificação indireta de fl. 17. Desse modo, o prazo prescricional 

findou em 16 de agosto de 2011, tendo em vista que a sentença de 

pronúncia foi prolatada no dia 16.08.2001 (fls. 63/65). 3. Dispositivo Pelo 

exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Sandro Elias da 

Silva 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 214199 Nr: 45-68.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I - 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 20.11.1997 -, fl. 43), o prazo 

prescricional do presente nunca permaneceu suspenso. Entretanto, no 

decurso do processo houve a sentença de pronúncia (no dia 

25.10.2004-,fls. 139/144) 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. 13. Desse modo, o prazo prescricional findou em 25 de 

outubro de 2014, tendo em vista que a sentença de pronúncia foi 

prolatada no dia 25.10.2004 (fls. 139/144). 3. Dispositivo Pelo exposto, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Ivo Marinho da Silva 

conforme inteligência do artigo 107, inciso IV, primeira parte, art. 109, 

inciso I e artigo 115, todos do Código Penal. Todavia, resta superado a 
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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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673837 Nr: 5897-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

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(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA FILHO - OAB:16330 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ÂNGELO BERNADINO DA SILVA JÚNIOR- OAB/MT Nº 

16.330, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE 

AÇÃO PENAL Nº 5816-55.2018.811.0064- CÓDIGO 673746.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673749 Nr: 5819-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 INTIMAÇÃO DO DR. ÂNGELO BERNADINO DA SILVA JÚNIOR- OAB/MT Nº 

16.330, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, NOS AUTOS DE 

AÇÃO PENAL Nº 5819-10.2018.811.0064- CÓDIGO 673749.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642767 Nr: 4159-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 4159-49.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: JOCIMAR SCHAFFER

CITANDO E INTIMANDO: Jocimar Schaffer, Cpf: 02849009903, Rg: 

5935434 Filiação: Artur Garcia Schaffer e Maria de Lourdes Schaffer, 

data de nascimento: 17/10/1979, brasileiro(a), natural de São José dos 

Pinhais-PR, divorciado, 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 nº4159-49.2016.811.0064, 

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 nº 9.503/97, 

data do fato: 16/06/2016, tendo como vítima: Incolumidade Pública, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 11/10/2016. 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, 12 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632618 Nr: 4406-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 4406-64.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: PAULO HENRIQUE BERALDO

CITANDO E INTIMANDO: Paulo Henrique Beraldo, Cpf: 05263172133, Rg: 

23608153 SEJSP MT Filiação: Luiz Bertho Beraldo e Maria de Lourdes dos 

Santos Beraldo, data de nascimento: 12/08/1995, brasileiro(a), natural de 

Juína-MT, convivente, classificador de grãos, em lugar incerto e não 

sabido

FINALIDADE: Citar o denunciado acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº4406-64.2015.811.0064, 

que o Ministério Público lhe move, bem como intimá-lo para apresentar, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, oportunidade em 

que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 396 e 396-A, do CPP, com a 

alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, 

data do fato: 12/06/2015, tendo como vítima: A incolumidade Pública, 

Recebida a denúncia por este r. juízo em 18/04/2018. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- 
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técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636272 Nr: 7326-11.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7326-11.2015.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

CITANDO E INTIMANDO: Marcos Antonio de Souza, Cpf: 00210152109, Rg: 

1536903-0 SSP MT Filiação: Umbelino Anoel de Souza e Maria Glória de 

Souza, data de nascimento: 29/06/1983, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), 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 

7326-11.2015.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso no artigo 306, caput da Lei 9.503/97, data 

do fato:26/09/2015 tendo como vítima:. a incolumidade pública , Recebida a 

denúncia por este r. juízo em 71/72. 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, 12 de julho de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675200 Nr: 7131-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA para o dia 

09.10.2018, às 14h20.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675019 Nr: 6942-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CESAR MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha FABIO BATISTA DUREX para o dia 16.08.2018, 

às 16h10.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674929 Nr: 6854-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROGERIO BABUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA C. BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, GILBERTO VILAS BOAS - OAB:53650, HOSINE 

SALEM - OAB:28394, LUCIMAR ZANNE NOVO - OAB:37699 PR

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha LUCIANO INÁCIO DA SILVA para o dia 

16.08.2018, às 16h20.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674317 Nr: 6315-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOARES DA COSTA, ELVIS 

GUEBARA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO para o 

dia 16.08.2018, às 16h25.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664444 Nr: 12856-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOAQUIM DOS 

SANTOS - OAB:61134/PR

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha GUILHERME GUIMARÃES FERREIRA para o dia 

09.10.2018, às 16h10.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667551 Nr: 547-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIMARO BISPO RODRIGUES 

- OAB:4959

 Em razão da necessidade deste magistrado ausentar-se da Comarca na 

data anteriormente designada para realização do ato, bem como por esta 

ausência ter sido devidamente autorizada pela Corregedoria Geral da 

Justiça, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 

09.10.2018, às 16h00min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674296 Nr: 6300-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha NILSON EDUARDO B. ALBERS para o dia 

09.10.2018, às 15h30.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674903 Nr: 6836-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ANDERSON MELO MARIUSO, 

MARCELO VELASCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BARRETO 

SUASSUNA - OAB:3865/MS

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha ROGÉRIO NASCIMENTO SILVA para o dia 

09.10.2018, às 15h00.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666064 Nr: 14248-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSC, AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/09, para CONDENAR os réus 

Paulo Cesar da Silva Carvalho, brasileiro, casado, nascido em 22/02/1993, 

natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2029297-0 SSP/MT e CPF 

043.002.741-93, filho de Ailton da Silva Carvalho e de Marinalva Antonia 

de Carvalho, residente na Rua PROJETADA 04, CASA 523, nº 206, Bairro 

Jardim Brasília, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Adrieli 

Aparecida Porto Ferreira, brasileira, casada, nascida em 05/08/1986, 

natural de Rondonópolis/MT, filha de Mauro Ferreira e de Rosangela Porto 

Ferreira, residente na Rua Rondônia, nº 110, Bairro Vila Castelo, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática dos 

crimes descritos no art. 157, § 2°, I e II (FATO 01), art. 157, § 2º, I e II (2º 

FATO), na forma do art. 70, todos do Código Penal, em continuidade 

delitiva e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (FATO 03), todos em concurso 

material de crimes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629587 Nr: 1985-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR ALEX MOREIRA PEREIRA, OAB/MT 

N 24064, para regularizar representação processual, bem como 

apresentar as razões do recurso, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619250 Nr: 2356-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2356-02.2014.811.0064 – Cód. 619250

Vistos.

Considerando a alteração do horário de expediente no dia 02.07.2018, em 

razão da participação da seleção brasileira de futebol na copa do mundo 

FIFA 2018, conforme PORTARIA Nº 841/2018-PRES, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 

29.08.2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 intimação do patrono do réu, Dr. José Humberto Damascena - OAB/MT 

4846, da expedição de carta precatória para a comarca de Campo 

Verde-MT para inquirição da testemunha CLEZIO MAURO DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 intimação do patrono do réu, Dr. José Humberto Damascena - OAB/MT 

4846, da expedição de carta precatória para a comarca de Juscimeira-MT 

para inquirição da testemunha JAQUELINI SOARES SENRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 631154 Nr: 3287-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 intimação dojpatrono do réu, Dr. Getulio Badoino da Silva Terra Júnior – 

OAB/MT 15.193, da expedição de carta precatória para a comarca de 

Cáceres/MT pra inquirição da testemunha Alessandre Almeida de Campos 

Leite e para a comarca de Juara/MT para inquirição da testemunha Rodolfo 

Castrão Clemente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632658 Nr: 4445-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 

23.146/O

 Intimação das patronas do acusado, Dra. Carla Andréia Batista - OAB/MT 

nº 18.808 e Dra. Patrícia Rodrigues Soares - OAB/MT nº 23.146, da 

expedição de carta precatória para a comarca de São Carlos/SP com a 

finalidade de inquirição da testemunha Dirceu Antonio Benites.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635054 Nr: 6267-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA, 

MARCELO PETROLLI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 intimação do patrono do réu, Dr. Getulio Badoino da Silva Terra Júnior – 

OAB/MT 15.193, da expedição de carta precatória para a comarca de 

Varra do Garças/MT para interrogatório do réu LUIZ FERNANDO 

VASCONCELOS SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638049 Nr: 8812-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN CLEBER FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 intimação do patrono do réu, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos – OAB/MT 

12062, da expedição de carta precatória para a comarca de Alto 

Taquari-MT para inquirição da testemunha Rodrigo Leal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651263 Nr: 908-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS, PATRICK 

THAINAN MARCELINO DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O, DEFENSORIA 

PUBLICA - OAB:

 intimação do patrono do réu, Dr. Célio Paião – OAB/MT 18.145, da 

expedição de carta precatória para a comarca de Alto Araguaia-MT para 

interrogatório do réu VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653385 Nr: 2962-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 intimação do patrono do réu, Dr. Getulio Badoino da Silva Terra Júnior – 

OAB/MT 15.193, da expedição de carta precatória para a comarca de São 

Francisco De Sales/MG para inquirição da testemunha ENILDO GOMES DA 

COSTA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FERNANDO DOS SANTOS, 

RAFAEL RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO 

DA SILVA, CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO 

LOPES, ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 intimação do patrono do réu, Dr. Fabio Batista Rodrigues – OAB/MT 18453 

, da expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT para 

interrogatório do réu RAFAEL RODRIGUES LADEIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646198 Nr: 6970-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643483 Nr: 4714-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619250 Nr: 2356-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, às 

15:20 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619250 Nr: 2356-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor da acusada, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Em que pese ter sido intimado as fls. 70, a ré Tânia Maria da Costa Santos 

deixou de comparecer a este ato, ou ainda, de justificar a sua ausência. 

Desta senda, decreto a sua revelia para que surtam seus legais efeitos 

jurídicos.

Diante da ausência das testemunhas João Marcos Santos de Melo, Edi dos 

Santos Rufino, Luiz Gonzaga da Conceição, Jonailson da Costa Santos e 

João Marcos Santos de Melo, bem como da vítima Ana Carolina Gomes, 

redesigno este ato para o dia 02/07/2018 às 14h30min.

Expeçam-se os mandados de condução coercitiva em nome das 

testemunhas Edi dos Santos Rufino, Luiz Gonzaga da Conceição e 

Jonailson da Costa Santos, tendo em vista que, apesar de intimados, não 

compareceram ou justificaram sua ausência ao ato (fls. 71/73)

Determino vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias 

para que traga aos autos os endereços da vítima Ana Carolina Gomes e 

da testemunha João Marcos Santos de Melo, tendo em vista o teor da 

certidão de fl. 75.

Com a juntada da manifestação do ilustre representante do Parquet, 

determino, desde já, sejam expedidas as competentes cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição da vítima Ana Carolina Gomes e da 

testemunha João Marcos Santos de Melo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646198 Nr: 6970-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON LENON DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o 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(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 643483 Nr: 4714-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLEY QUIRINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 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 e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.
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Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 619250 Nr: 2356-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA MARIA DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante da necessidade de adequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de julho de 2.017, às 

16:00 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613278 Nr: 3811-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860-MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860-MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704-MT,para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663701 Nr: 12176-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOM PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO RODRIGUES 

MACHADO - OAB:18.178/GO

 Diante ausência injustificada da testemunha Fran Ciscley Silva Santos, 

determino a devolução desta carta precatória sem o devido cumprimento e 

com as homenagens de estilo.

Oficie a policia militar informando, que o referido, inobstante à sua 

requisição, deixou de comparecer a este ato ou justificar sua ausência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676292 Nr: 8122-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIANO FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O-MT

 Autos nº 8122-94.2018.811.0064 – Cód. 676292

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para interrogatório do 

réu CLEUDIANO FRANCISCO DE CARVALHO e inquirir as testemunhas 

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA NETO e OSVALDO TEIXEIRA ARRUDA 

para o dia 16.08.2018, às 15h20.

Intimem-se o réu e requisitem-se as testemunhas, bem como dê ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública para que compareçam à 

audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638392 Nr: 240-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES SILVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 14:15 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650858 Nr: 521-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCAS FREITAS PINHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido pela 

I.Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem como 

das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, levando-se 

em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou munição(ões) 

apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja intimado o 

Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, 

manifestarem se há algum interesse na manutenção do referido 

armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650858 Nr: 521-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCAS FREITAS PINHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 
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da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar 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(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650858 Nr: 521-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCAS FREITAS PINHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2018, às 17:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652985 Nr: 2576-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Highor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14.525-OAB/MT

 Vistos.

Cuida-se de Processo Executivo de Pena de Cleiton Nogueira de Oliveira, 

que aguarda até o momento a realização da audiência admonitória para 

fixação das condições do regime semiaberto definido na decisão de fl. 63.

Diante da impossibilidade da realização, a audiência marcada para o dia 

10/05/2018 foi redesignada para 20/06/2018 (fl. 66).

 Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que durante o período em que 

fora tentada a realização da audiência admonitória reeducando foi preso 

preventivamente pela suposta pratica do crime de tráfico de 

entorpecentes (art. 34 da lei 11.346/2006) através de decisão prolatada 

pelo juízo da 5ª vara criminal desta comarca.

 Diante disso, entendo que o fato de o recuperando ter cometido novo 

delito antes mesmo de ser admoestado, tende a frustrar o cumprimento do 

novo regime penal.

A propósito, o art. 118, I, da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 

forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Diante do exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução 

Penal nº 7210/1984, SUPENDO O REGIME SEMIABERTO para cumprimento 

de pena do recuperando, Cleiton Nogueira de Oliveira, até a realização da 

audiência admonitória.

Expeça-se o competente MANDADO de PRISÃO, em desfavor do 

recuperando. Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, 

assim como no provimento n.º 28/2012 – CGJ, devendo ser cumprido na 

penitenciária local, onde o recuperando se encontra.

Após o cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos conclusos 

para designação de audiência de admonitória.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635391 Nr: 6592-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 Vistos.

Cuida-se de Processo Executivo de Pena de Lucas de Amaral Travagini, o 

qual se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto desde 

11 de abril de 2016 (fls. 47/49).

Aportou-se aos autos comunicado acerca do oferecimento de denúncia 

em face do recuperando pela pratica dos crimes previstos no art. 157, 

§2º, inc. I, II e V, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990 art. 307, 

caput, do Código Penal, em tramite perante Segunda Vara Criminal desta 

Comarca (fl. 57/64).

Evidentemente, tenho que o recuperando tende a frustrar os fins da 

execução penal, uma vez que no regime menos rigoroso continuou a 

delinquir, não se adaptando as regras e condições para o cumprimento da 

pena em prisão domiciliar.

A propósito, o art. 118, I, da Lei de Execução Penal dispõe:

“Art. 118 - A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à 

forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Diante do exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução 

Penal nº 7210/1984, REGRIDO CAUTELARMENTE o regime de cumprimento 

de pena do recuperando, Lucas de Amaral Travagini, do regime 

semiaberto para o fechado, até ulterior deliberação deste Juízo.

Expeça-se o competente MANDADO de PRISÃO, em desfavor do 

recuperando. Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, 

assim como no provimento n.º 28/2012 – CGJ, devendo ser cumprido na 

penitenciária local, onde o recuperando se encontra.

Após o cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos conclusos 

para designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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
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 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 réu, Ary da Costa Campos - OAB/MT 

n.º16.944/B, para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664247 Nr: 12693-45.2017.811.0064

 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): VANESSA MOURAES SOUZA, JAILSON 

ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Vanessa Mouraes 

Souza, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, com 

causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita; em 

caso negativo, intimar advogado constituído nos autos Dr. Ary Campos 

Costa, para indicação de novo endereço da ré, devendo ser intimado para 

apresentar defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Rondonópolis, 109 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

 Juiz de Direito em Cumulação Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664247 Nr: 12693-45.2017.811.0064

 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): VANESSA MOURAES SOUZA, JAILSON 

ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Certifico que, em razão de já ter sido realizada a tentativa de notificação 

da denunciada Vanessa Mouraes Souza por duas vezes, restando todas 

infrutíferas (fls. 78 e 81), deixo de cumprir a primeira parte do despacho 

judicial de fls. 89, de modo que intimo o advogado da ré, Ary da Costa 

Campos - OAB/MT 16.944/B, para indicar novo endereço da ré e, ao 

mesmo tempo, apresentar a respectiva defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607555 Nr: 5402-67.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVARENGA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I - Intime-se a defesa para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da 

prova, indicar o endereço certo e atual ou suas testemunhas.

 II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324838 Nr: 2950-89.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Pereira Paes - 

OAB:9.298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 I – Compulsando os autos, atesto que a testemunha em comum, Modalina 

Nascimento da Rocha, não foi localizada, fl. 575. Igualmente, as 

testemunhas de defesa Ronaldo, Rodrigo e Wilson não foram localizadas, 

fls. 504/498 e 584.

II – Assim, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, sob pena ou 

prejuízo da prova indicar o endereço atual e correto de tais testemunhas.

 III – Após, voltem-me para designar audiência para oitiva-las, bem com a 

testemunha Adevir e promover os interrogatórios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657395 Nr: 6713-20.2017.811.0064

 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): RENATO RODRIGUES FERNANDES, THALES 

ALESSANDRO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY SILVA CAVALCANTE 

- OAB:21663-0 MT

 I – Recebo as apelações de fls. 216/228 e 229/251, pois são tempestivas.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 270/295), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616718 Nr: 7424-64.2013.811.0064

 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): BRUNO JESUS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS 

HONÓRIO DA SILVA, JOSE EDUARDO LIMA FERREIRA, OZIEL CLAUDEMIR 

FERREIRA, LUCIANA HONÓRIO DA SILVA FERREIRA, WENDEL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, defensoria - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 I – Designo para o dia 10 de Agosto de 2018, às 13:20, interrogatório do 

réu José Eduardo Lima Ferreira.

II – Requisite-o, posto que, segundo o Sistema Apolo, se encontra preso 

na penitenciária local, nos autos ou executivo de pena 656264 da 4ª Vara 

Criminal.

 III – Intimem-se as partes.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675499 Nr: 7407-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813
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 Certifico que diligenciei à Penitenciária da Mata Grande e lá estando 

procedi a CITAÇÃO do denunciado FABIANO DIAS DA SILVA, por todo o 

conteúdo do presente mandado e ação, o qual ciente de tudo ficou 

exarando sua assinatura e recebeu a contrafé que lhe ofertei. Certifico 

mais, que pelo denunciado foi dito que possui advogado contratado na 

pessoa do Dr. Jurandir, não sabendo informar o nome completo e nem o 

endereço.

 Suely Rosa Leventi - matrícula 1808.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651407 Nr: 1048-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 (...) Vistos etc...Inicialmente, defiro a cota ministerial supra. Ademais, a 

defesa manifestou-se que não se opõe ao interrogatório do acusado, 

mesmo sem a oitiva da vítima, pedindo que seja aproveitada a presença 

dele no átrio deste fórum, evitando que sejam realizas novas diligências. 

Pedido deferido. Vindo-me os autos conclusos para redesignação de 

audiência. Às providências. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor 

de JustiçaAntônio Silveira Guimarães JúniorAdvogadoLuziano 

SilveiraAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675557 Nr: 7463-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado do reu acerca da audiencia d 

einstruçãodesignada para dia 18/07/2018 às 15h30min..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650567 Nr: 232-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado FLÁVIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos e, por 

consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos 

órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor 

deste julgado, para os devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se 

estes autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada 

nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 

do Código de Processo Penal.Por fim, determino que proceda-se com os 

recolhimentos de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor 

da acusada neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.As partes desistem dos prazos recursais. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – 

assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaMaicom Alan Fraga VendruscoloDefensor 

Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674931 Nr: 6856-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL COSMOS SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc...

A audiência ficou prejudicada diante da paralisação dos Servidores do 

Sistema Prisional, que não trouxeram o preso para a solenidade (fls. 

106/107), bem como diante do teor da certidão de fls. 105, dessa forma, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos para redesignação de audiência.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634245 Nr: 5644-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro ribeiro martins - 

OAB:

 Vistos etc...

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado acerca da presente solenidade (fls. 73/74), não compareceu sem 

motivo justificado, razão pela qual, o processo seguirá sem a sua 

presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Por fim, ante a ausência momentânea da vítima, redesigno a solenidade 

para o dia 13/11/2018, às 15h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Washigton Luiz Soares.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675557 Nr: 7463-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 dia 18/07/2018 às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 676147 Nr: 8005-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CIPRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Certifico que, citei BENEDITO CIPRIANO DA SILVA, este tomou 

conhecimento de todo o teor do mandado e exarou o ciente no verso. 

Certifico ainda que, informou não saber o nome do advogado que o 

representa e foi intimado acerca do contéudo do mandado. Assim, devolvo 

o mandado para os devidos fins. Jocieli de Lima-Mat. 30062.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641632 Nr: 3093-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO TIAGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado APARECIDO TIAGO DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.As partes desistem 

dos prazos recursais. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671618 Nr: 3979-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 671618

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. retro e, de consequência, homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Gilvania Rezende de Santana.

II. Outrossim, para a reinquirição da vítima Ana Carolini Alves Rodrigues, 

designo a data de 07/08/2018, às 08h:30min.

III. Procedam-se as intimações e requisições necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 184/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR a servidora JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA, Analista 

Judiciária PTJ, na 1ª Vara Criminal desta comarca, a partir de 12/7/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 12 de julho de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004751-58.2018.8.11.0015

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:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP 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).( 14128375 ). Sinop/MT, 12 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007938-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMELIO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP 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).( 14131488 ). Sinop/MT, 12 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-75.2018.8.11.0015

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:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP 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).( 14132230). Sinop/MT, 12 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011829-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EUNICE GONCALVES REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA PULL BIF SILVA (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

LUIZ ROGERIO SILVA (REQUERIDO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO REQUERENTE: EUNICE GONCALVES REBUSSI 

REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS, LUIZ 

ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos etc. Observada na 

peça de defesa do requerido Darcy Maciel Costa a propositura de 

reconvenção, em que pretende o ressarcimento da quantia de R$ 

2.864.664,60 ou R$ 2.330.274,19, proveniente de alegadas perdas e 

danos (lucros cessantes), não se definindo por qual deles, se perdas e 

danos ou lucros cessantes, nem sobre o valor, ora mencionando um, ora 

outro. Lucros cessantes estes que teriam se originado ao longo dos anos 

de plantio na área entregue pela reconvinda, cujo imóvel alega ser menor 

do que aquele pactuado no contrato. Pugnado pela justiça gratuita, sob 

alegação de não possuir condições de efetuar o pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais. Manifestado pela parte autora o 

descumprimento de determinação judicial pelo arrendatário Edimar José 

Vendrusculo, referente ao depósito judicial do valor integral 

correspondente ao pagamento a ser feito por ele da renda sobre a área 

em litígio, consistente em 8,5 sacas de 60 kg de soja por hectares. 

Afirmado ter o arrendatário colhido toda a safra do soja e não reservado o 

valor do arrendamento que lhe foi imposto depositar em juízo e, temendo 

não vir a receber valor algum, considerando ainda ter a requerente anuído 

com a emissão de CPR’s pelo arrendatário para custear a lavoura, busca a 

título de tutela de urgência incidental o arresto do milho plantado na área 

em litígio, a fim de garantir o resultado útil do processo. É o relato. Decido. 

Do pedido de justiça gratuita pelo requerido/reconvinte. A parte 

requerida/reconvinte pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Não há dados 

consistentes alguns capazes de evidenciar a necessidade da assistência 

judiciária gratuita, sendo crime fazer declaração falsa nesse sentido. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Destarte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Do pedido de tutela 

antecipada em caráter incidental proposta pela parte autora. De ver que a 

parte autora, após o deferimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente, concedida pela decisão de ID 11505157, cumpriu seu ônus, 

anuindo na CPR nº 33/2018-2018 ML que o arrendatário havia solicitado 

para o custeio do plantio da safra de milho 2018, conforme visto do 

documento de ID 11626499. No entanto o arrendatário foi intimado a 

depositar soja correspondente ao valor do arrendamento, obviamente 

também se comprometendo a liquidar a CPR, que por sinal já está vencida 

desde 30/05/2018, sem prova alguma de que tenha entregado o milho 

comprometido, conquanto tenha ingressado nos autos para reclamar de 

sua falta de sorte e do excesso de dívidas. Nesse passo, descumpriu a 

ordem judicial, restringindo-se a dizer que houve frustração da safra, 

trazendo-lhe prejuízos e impossibilidade financeira de fazer o depósito 

judicial, com vários processos de execução em seu desfavor. Vide ID 

13731583. Em resumo, o terceiro arrendatário não cumpriu a ordem 

judicial, confessou que está devendo muito, com “várias execuções em 

seu desfavor”, aparentemente dando calote nos próprios requeridos e 

consequentemente atingindo a autora, que se viu sem o depósito judicial, 

ordem esta que ele, o arrendatário, não respeitou, com potencial, na 

conjuntura por ele próprio traçada, de que pode não ter honrado a CPR 

vencida na qual a autora é anuente. O que, por conseguinte, onera o 

imóvel e afeta diretamente os interesses da autora, tendo em vista o objeto 

da demanda, de resolução contratual, que não se descarta pode ela ainda 

vir a ser obrigada a honrá-la. Isso justifica o pedido dela, sob risco de se 

ver sem nada, por conta de atitude do arrendatário, descumpridor de uma 

ordem judicial, com notícias trazidas pela autora de que ele a embromou 

tempo considerável com promessas vazias de que acataria a ordem do 

juízo, mas não o fez. Se nem a ordem do juízo ele acatou, nada garante 

que pagou ou pagará a CPR e o arrendamento devido, tanto que não 

pagou até o momento, com justificativas que informam possibilidade de 

conluio, já que os requeridos dificilmente se contentariam a não receber o 

arrendamento, sem notícias de que tenham adotados medidas para 

havê-lo, sendo que nenhuma das partes parece funcionar como Madre 

Teresa de Calcutá. Se não bastasse a conduta do arrendatário, é de 

conhecimento geral que a colheita do milho safrinha/2018 já está em 

adiantado curso na região, podendo ela se ver de mãos vazias e com 

dívidas nas costas. Deve ser levado em consideração que além de não 

obter o pagamento da área vendida, segundo sua tese, a autora deu o 

imóvel ainda em seu nome em garantia hipotecária por indicação dos 

requeridos em expressivo patamar de R$ 19.800.000,00. Como visto, de 

boa-fé ou ingenuidade, a autora permitiu gravames consideráveis – 

hipotecas e CPR – sem aparente retorno, sendo que dois dos requeridos 

afirmaram ter feito pagamento integral da compra e venda, mas deixando 

sem cobertura documental parcela de mais de seis milhões. Pode ser que 

tais pagamentos tenham ocorrido. Porém nesta análise perfunctória não foi 

constatado que de fato tenha ocorrido, a militar em favor do arresto 

pretendido. A medida se torna adequada ao caso, sob risco de prejuízos 

evidentes à parte autora, com probabilidade do seu direito alegado. Demais 

disso, ela indicou bens que caucionam eventuais prejuízos que possam 

ocasionar o cumprimento da referida medida. Caucionamento este 

reforçado pela restrição de alienação do fruto que ela pretende colher, 

autorizando este juízo que ela fique apenas como fiel depositária judicial. O 

que ameniza a situação dos requeridos e do arrendatário, sem olvidar que 

poderá ser autorizada, se assim requerer, a entregar quantidade do 

produto para o credor da CPR, conforme o direito que lhe assiste. Assim, é 

de rigor o deferimento do pedido, vez que presentes os requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Isto posto, hei por bem deferir 

parcialmente o pedido de arresto para autorizar apenas a colheita e a 

remoção do milho plantado sobre o imóvel sub judice, mas não sua venda, 

devendo a autora funcionar como fiel depositária judicial até segunda 

ordem. De outro norte, chamo o feito à ordem, porque a r. decisão de ID 

10711245, contrariou norma de ordem pública ao dispensar a audiência de 

conciliação. Deve-se observar que a dispensa da referida audiência 
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depende da manifestação expressa de ambas as partes acerca do 

desinteresse na composição consensual do conflito, o que não ocorreu, 

visto que apenas a parte autora manifestou o desejo da sua não 

realização na peça inaugural. Assim, a fim de evitar futura 

nulidade/cerceamento de defesa, designo audiência de conciliação para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. A contestação apresentada, com reconvenção, tendo em 

vista o retorno do processo ao seu curso regular, terá análise oportuna, 

mesmo porque os demais requeridos ainda estão no prazo de defesa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito. Jq

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011829-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GONCALVES REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

LUIZ ROGERIO SILVA (REQUERIDO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO REQUERENTE: EUNICE GONCALVES REBUSSI 

REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS, LUIZ 

ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos etc. Observada na 

peça de defesa do requerido Darcy Maciel Costa a propositura de 

reconvenção, em que pretende o ressarcimento da quantia de R$ 

2.864.664,60 ou R$ 2.330.274,19, proveniente de alegadas perdas e 

danos (lucros cessantes), não se definindo por qual deles, se perdas e 

danos ou lucros cessantes, nem sobre o valor, ora mencionando um, ora 

outro. Lucros cessantes estes que teriam se originado ao longo dos anos 

de plantio na área entregue pela reconvinda, cujo imóvel alega ser menor 

do que aquele pactuado no contrato. Pugnado pela justiça gratuita, sob 

alegação de não possuir condições de efetuar o pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais. Manifestado pela parte autora o 

descumprimento de determinação judicial pelo arrendatário Edimar José 

Vendrusculo, referente ao depósito judicial do valor integral 

correspondente ao pagamento a ser feito por ele da renda sobre a área 

em litígio, consistente em 8,5 sacas de 60 kg de soja por hectares. 

Afirmado ter o arrendatário colhido toda a safra do soja e não reservado o 

valor do arrendamento que lhe foi imposto depositar em juízo e, temendo 

não vir a receber valor algum, considerando ainda ter a requerente anuído 

com a emissão de CPR’s pelo arrendatário para custear a lavoura, busca a 

título de tutela de urgência incidental o arresto do milho plantado na área 

em litígio, a fim de garantir o resultado útil do processo. É o relato. Decido. 

Do pedido de justiça gratuita pelo requerido/reconvinte. A parte 

requerida/reconvinte pugnou a concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custas e despesas do processo. Não há dados 

consistentes alguns capazes de evidenciar a necessidade da assistência 

judiciária gratuita, sendo crime fazer declaração falsa nesse sentido. 

Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral e gratuita será concedida aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar que a parte 

comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma dos 

arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Destarte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Do pedido de tutela 

antecipada em caráter incidental proposta pela parte autora. De ver que a 

parte autora, após o deferimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente, concedida pela decisão de ID 11505157, cumpriu seu ônus, 

anuindo na CPR nº 33/2018-2018 ML que o arrendatário havia solicitado 

para o custeio do plantio da safra de milho 2018, conforme visto do 

documento de ID 11626499. No entanto o arrendatário foi intimado a 

depositar soja correspondente ao valor do arrendamento, obviamente 

também se comprometendo a liquidar a CPR, que por sinal já está vencida 

desde 30/05/2018, sem prova alguma de que tenha entregado o milho 

comprometido, conquanto tenha ingressado nos autos para reclamar de 

sua falta de sorte e do excesso de dívidas. Nesse passo, descumpriu a 

ordem judicial, restringindo-se a dizer que houve frustração da safra, 

trazendo-lhe prejuízos e impossibilidade financeira de fazer o depósito 

judicial, com vários processos de execução em seu desfavor. Vide ID 

13731583. Em resumo, o terceiro arrendatário não cumpriu a ordem 

judicial, confessou que está devendo muito, com “várias execuções em 

seu desfavor”, aparentemente dando calote nos próprios requeridos e 

consequentemente atingindo a autora, que se viu sem o depósito judicial, 

ordem esta que ele, o arrendatário, não respeitou, com potencial, na 

conjuntura por ele próprio traçada, de que pode não ter honrado a CPR 

vencida na qual a autora é anuente. O que, por conseguinte, onera o 

imóvel e afeta diretamente os interesses da autora, tendo em vista o objeto 

da demanda, de resolução contratual, que não se descarta pode ela ainda 

vir a ser obrigada a honrá-la. Isso justifica o pedido dela, sob risco de se 

ver sem nada, por conta de atitude do arrendatário, descumpridor de uma 

ordem judicial, com notícias trazidas pela autora de que ele a embromou 

tempo considerável com promessas vazias de que acataria a ordem do 

juízo, mas não o fez. Se nem a ordem do juízo ele acatou, nada garante 

que pagou ou pagará a CPR e o arrendamento devido, tanto que não 

pagou até o momento, com justificativas que informam possibilidade de 

conluio, já que os requeridos dificilmente se contentariam a não receber o 

arrendamento, sem notícias de que tenham adotados medidas para 

havê-lo, sendo que nenhuma das partes parece funcionar como Madre 

Teresa de Calcutá. Se não bastasse a conduta do arrendatário, é de 

conhecimento geral que a colheita do milho safrinha/2018 já está em 

adiantado curso na região, podendo ela se ver de mãos vazias e com 

dívidas nas costas. Deve ser levado em consideração que além de não 

obter o pagamento da área vendida, segundo sua tese, a autora deu o 

imóvel ainda em seu nome em garantia hipotecária por indicação dos 

requeridos em expressivo patamar de R$ 19.800.000,00. Como visto, de 

boa-fé ou ingenuidade, a autora permitiu gravames consideráveis – 

hipotecas e CPR – sem aparente retorno, sendo que dois dos requeridos 

afirmaram ter feito pagamento integral da compra e venda, mas deixando 

sem cobertura documental parcela de mais de seis milhões. Pode ser que 

tais pagamentos tenham ocorrido. Porém nesta análise perfunctória não foi 

constatado que de fato tenha ocorrido, a militar em favor do arresto 

pretendido. A medida se torna adequada ao caso, sob risco de prejuízos 

evidentes à parte autora, com probabilidade do seu direito alegado. Demais 
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disso, ela indicou bens que caucionam eventuais prejuízos que possam 

ocasionar o cumprimento da referida medida. Caucionamento este 

reforçado pela restrição de alienação do fruto que ela pretende colher, 

autorizando este juízo que ela fique apenas como fiel depositária judicial. O 

que ameniza a situação dos requeridos e do arrendatário, sem olvidar que 

poderá ser autorizada, se assim requerer, a entregar quantidade do 

produto para o credor da CPR, conforme o direito que lhe assiste. Assim, é 

de rigor o deferimento do pedido, vez que presentes os requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil. Isto posto, hei por bem deferir 

parcialmente o pedido de arresto para autorizar apenas a colheita e a 

remoção do milho plantado sobre o imóvel sub judice, mas não sua venda, 

devendo a autora funcionar como fiel depositária judicial até segunda 

ordem. De outro norte, chamo o feito à ordem, porque a r. decisão de ID 

10711245, contrariou norma de ordem pública ao dispensar a audiência de 

conciliação. Deve-se observar que a dispensa da referida audiência 

depende da manifestação expressa de ambas as partes acerca do 

desinteresse na composição consensual do conflito, o que não ocorreu, 

visto que apenas a parte autora manifestou o desejo da sua não 

realização na peça inaugural. Assim, a fim de evitar futura 

nulidade/cerceamento de defesa, designo audiência de conciliação para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. A contestação apresentada, com reconvenção, tendo em 

vista o retorno do processo ao seu curso regular, terá análise oportuna, 

mesmo porque os demais requeridos ainda estão no prazo de defesa. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito. Jq

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012988-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA APARECIDA DE ALKAMIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem 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; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247743 Nr: 16960-81.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição acostada às fls.136/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 314995 Nr: 17637-43.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232616 Nr: 7218-32.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIDE MILHOMEM BORGES, LAERCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA, ALACIDE MILHOMEM 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - 

OAB:MT - 18.488/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107731 Nr: 126-13.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ARI HASSELSTROM, IRMA MARIA 

HASSELSTRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 256289 Nr: 1558-23.2016.811.0015

 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: FRANCINE AMELIA BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intime-se o advogado da parte requerida para manifestar, no prazo legal, 

acerca da petição acostada às fls. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206490 Nr: 8131-48.2014.811.0015

 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: DELMA PEREIRA MORAIS VALIENTES, MARIA 
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EDUARDA MORAIS VALIENTES, MARIA ANGÉLICA MORAIS VALIENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verificado que houve erro quanto ao destinatário do ofício de p. 349, 

tendo em vista que o expediente deveria ser encaminhado ao Ofício de 

Registro Civil e 2.º Tabelionato de Notas da 1ª Circunscrição, conforme a 

cópia da certidão de nascimento de p. 23.

 Entretanto, o ofício foi para o 2.º Ofício de Notas e Registro Civil da 1º 

Circunscrição “Cartório Donini”.

Portanto, cartório errado.

 No mais, a fim de averiguar a real situação, determino que a parte autora 

apresente em juízo, no prazo de 05 dias, os originais da documentação de 

identificação de Alexandre Jimenes Araujo, como tais, a sua carteira de 

identidade, o seu registro de nascimento, se tiver, e o número de seu CPF, 

estes obrigatoriamente, além, de outros documentos que tiver (CTPS, CNH, 

Título de Eleitor e tudo mais quanto possuir de sua documentação).

 Apresentados os originais, determino que a ilustrada insigne Gestora 

Judiciária os confira, extraindo-se fotocópias, autenticando-as e as 

juntando nos autos, devolvendo-se os originais ao dito cujo.

Concomitante, trazendo os autos ao seu percurso apropriado, determino à 

Sra. Gestora Judiciária que oficie à serventia correta, qual seja, Ofício de 

Registro Civil e 2.º Tabelionato de Notas da 1ª Circunscrição, situado na 

Av. Afonso Pena, n.º 1771, Centro, CEP: 79002-070, Campo Grande/MS, 

por meio de Malote Digital para que encaminhe a este juízo via da certidão 

de nascimento de Alexandre Jimenes Araujo, encaminhando inclusive, 

cópia do documento de p. 23, para facilitar o trabalho de buscas.

 Após, digam as autoras em 05 dias e no mesmo prazo, vistas ao 

Ministério Público para cota ministerial e conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 234096 Nr: 8165-86.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:OAB/MT 13.990-B

 Vistos etc.

Pretensão de locupletamento ilícito intentada por Sinowidia Indústria e 

Comércio de Ferramentas Ltda. em face de Krieger Indústria e Comércio 

de Madeiras Ltda. - EPP, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento, 

preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada.

 No acordo restou acertado o pagamento do valor de R$ 12.200,00, em 10 

parcelas e ainda o desentranhamento das cártulas de cheque nº 013092 e 

013090, quando da quitação integral.

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo até a 

integral liquidação da avença.

Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

dias, acerca do seu cumprimento, cientificado de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180183 Nr: 987-57.2013.811.0015

 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: GABRIELLY DA SILVA SCHU, BRUNA DA SILVA SCHU, 

MIRO ANTONIO SCHU, ANA FAGUNDES SCHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. G. MADEIRAS LTDA, N. Z. MADEIRAS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAÚJO 

- OAB:176.951-RJ

 Vistos etc.

Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de 

acidente de trânsito. As requeridas foram citadas, contestaram e 

denunciaram à lide a Seguradora HDI, que seria garantidora em vista de 

seguro, a qual, também, aderindo à antítese, contestou a ação. Tentada a 

conciliação, não houve êxito, vindo os autos conclusos para saneamento.

Nesse passo, observado a inexistência de preliminares ou defeitos outros 

capazes de impossibilitar o alcance de mérito. Razão pela qual declaro o 

feito saneado.

Como pontos controvertidos fixo: 1) a alegada culpa exclusiva da vítima; 

2) a responsabilidade indenizatória; 3) a existência de danos materiais e 

morais e sua quantificação.

 Defiro a produção de prova testemunhal pugnada pelas partes às p. 18, 

89 e 156.

 Calha frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante 

carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da 

solenidade os comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no 

ato independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei.

 De acordo com o art. 357, inciso V, do CPC, razão pela qual DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

Intime-se também o representante do Ministério Público, para comparecer à 

solenidade designada, por força do art. 178, inciso II,

[ e 179 do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192093 Nr: 13733-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINA CORREA POTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, MAURO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15.291-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT 

- 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Vistos etc.

 Ação monitória, convertida em execução, aviada por Sabrina Correa Pott 

em face de Indianara Tamires Nezzi de Lima, ambas qualificadas.

Devidamente citada por A.R. (p. 23-verso), a parte requerida quedou-se 

inerte. Posteriormente, intimada por oficial de justiça, apresentou embargos 

monitórios, aos quais não foram conhecidos, no regular processo 

injuntivo.

 Suscitada, a parte requerente apresentou planilha atualizada do débito, 

requerendo penhora online e bloqueio de bens via Renajud, aos quais 

restaram infrutíferos. Intimada a respeito, nada disse.

 Entre um ato e outro, intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao 

feito (p. 75), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (p. 76).

 É o sucinto relato.

 Decido.
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 Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 anos por inércia 

da parte requerente que, devidamente intimada, por advogado e 

pessoalmente, a providenciar o andamento do feito, deixou de promover 

as diligências que lhe competiam. Autos que fazem números e estatísticas 

estéreis, recheando os já abarrotados escaninhos do Poder Judiciário, 

sem efetividade alguma por desídia da parte exequente, sujeitando-se 

inclusive à prescrição intercorrente.

 Destarte, tratando-se de execução, obtido o título judicial, mas em virtude 

da paralisia inconveniente e esmorecedora da parte exequente, o 

processo deverá ser encaminhado ao arquivo provisório até que sejam 

encontrados bens de propriedade do executado passíveis de penhora, se 

ainda for de interesse da exequente, que deverá requerer, até escoar o 

prazo prescricional, o desarquivamento do feito a qualquer tempo por 

iniciativa de qualquer das partes, quando indicados ou localizados bens a 

penhora (CPC, art. 921, §§ 2º, 3º e 4º).

Isto posto, determino o arquivamento provisório dos autos, excluindo-o do 

rol dos feitos ativos, até manifestação da parte exequente nos termos 

acima assinalados ou ocorrer a prescrição intercorrente, a teor do art. 

924, inciso V, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124318 Nr: 3531-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 

4720 - B

 Isto posto, determino que a parte exequente apresente em 10 dias o 

referido demonstrativo, sobre o qual deverá se pronunciar a parte 

adversa no mesmo prazo, vindo os autos conclusos para analisar os 

demais pleitos de p. 243/249, dando por intimado, como de fato foi, o 

executado da r. decisão de p. 189/194, a definir ainda, modificando-a 

nesta parte, que não há se falar em nova citação do executado na ação 

em que já foi citado, por conta de mera conversão da espécie executiva. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43617 Nr: 8512-08.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nada informado sobre eventual inadimplência, nos termos dos arts. 

924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

execução em pauta.Não vislumbradas custas e despesas processuais 

remanescentes, prevalecendo, todavia, o estabelecido a respeito no 

acordo, não se aplicando, entretanto, o disposto no art. 90, § 3º, do CPC, 

pois se refere a processo de conhecimento em que as partes transigem 

antes da sentença, e não de uma execução em que a sentença extintiva é 

meramente declaratória.Por fim, cada parte suportará os honorários de 

seus respectivos patronos, nos termos disciplinados no acordo (p. 

311).Determino à exequente que proceda a baixa das averbações e 

garantias hipotecárias que recaem sobre os imóveis registrados nas 

matrículas n.º 922 e 923 do CRI de Cláudia/MT e 3.734 do CRI de Sinop/MT, 

nos moldes estabelecidos na petição de acordo, inexistindo penhora ou 

qualquer outro ônus ou gravame judicial documentado.Solicite-se ao juízo 

deprecado de Cláudia a restituição da Carta Precatória, 

independentemente de cumprimento. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC.Renunciado ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124986 Nr: 4199-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAÚJO - OAB:SP/235135, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 "Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença de p. 193 e, 

após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 12460-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. FUGIHARA E CIA LTDA., ROBSON 

FUGIHARA, RENIER AUGUSTO DO PRADO, JEFERSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

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, conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103359 Nr: 10372-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158619 Nr: 5833-88.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DO ARINOS 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14712

 Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, 

nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, 

julgo e declaro extinta a execução em pauta.Não vislumbradas custas e 

despesas processuais remanescentes, prevalecendo, todavia, o 

estabelecido a respeito no acordo. Honorários advocatícios conforme 

convencionado pelas partes, nos termos disciplinados no acordo (p. 

61).Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado ao 

prazo recursal, certifique-se e anote-se. Se nada for requerido em 15 

dias, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157621 Nr: 4765-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GLAUCIO SANTANA, ANTÔNIO FORTES 

BUSTAMANTE, MAISA PIAZZA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 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, conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172091 Nr: 7057-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DAVID DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA 

ANDRADE - OAB:OAB/MT.15.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PAULO 

CONSTANTINI - OAB:13433-A/MT

 "Vistos etc. Cumprimento de sentença em que busca a parte exequente o 

recebimento da quantia de R$ 3.133,18, provenientes da revisão de 

cláusulas contratuais, em que foi admitida a incidência da capitalização 

dos juros em periodicidade anual, correspondente a taxa contratada de 

26,02% e a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos do v. acórdão de 

p. 145/148. (...). No mais, por se tratar de cumprimento de sentença, o qual 

se faz nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC, determino a intimação da parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 

o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do aludido Codex. Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor meirinho (salvo 

se depender de conhecimentos técnicos especializados, hipótese em que, 

certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos honorários 

respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente. (...). "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172224 Nr: 7170-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FELTRIM SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.810-B, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cautelar inominada adjudicada por Ivandro Nicoli em face de Banco Lage 

Financial Services Brasil S/A., ambos qualificados.

Carta precatória expedida e entregue ao patrono da parte autora. 

Devolvida pelo juízo deprecado, por falta de preparo. Citação não 

concretizada, consequentemente, relação processual não aperfeiçoada.

 À p. 172 a parte requerente postulou a extinção do feito, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com a consequente 

devolução da carta precatória expedida para a comarca de Porto 

Alegre/RS ao juízo deprecante.

É o relato do necessário.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4.º e 5.º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte requereu a 

desistência antes mesmo de consolidada a citação.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex.

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade.

Por fim, constato que a missiva já foi devolvida pelo juízo deprecado, 

conforme verificado à p. 162, motivo pelo qual desnecessária análise do 

pedido lançado à p. 172.

Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com as baixas 

e anotações necessárias.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 306318 Nr: 12463-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, MARIA 

AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/ 16555 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente aramanifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, acerca dos endereços acostados às fls.31/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 330350 Nr: 9651-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL LUANA S/A, LUIZ MARIA SALAMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:OAB/MT 3.573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327919 Nr: 8092-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO 

NORTE S/A - CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A

 Vistos etc.

Defiro a redesignação da solenidade ora aprazada para o dia 19 de julho 

de 2018, às 15:00 horas, solicitado pela parte requerida, em razão da 

impossibilidade de seu comparecimento, conforme petição de p. 22/23 e 

comprovante de embarque de p. 24vº.

Sendo assim, redesigno a audiência de instrução para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este magistrado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327919 Nr: 8092-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO 

NORTE S/A - CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A

 "Vistos etc.Defiro a redesignação da solenidade ora aprazada para o dia 

19 de julho de 2018, às 15:00 horas, solicitado pela parte requerida, em 

razão da impossibilidade de seu comparecimento, conforme petição de p. 

22/23 e comprovante de embarque de p. 24vº.

Sendo assim, redesigno a audiência de instrução para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este magistrado.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173645 Nr: 8879-51.2012.811.0015

 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: IVANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FELTRIM SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.810-B, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão indenizatória por danos morais proposta por Ivandro Nicoli em 

face de Banco Lage Financial Services Brasil S/A., ambos qualificados.

Carta precatória expedida e entregue ao patrono da parte autora. 

Devolvida pelo juízo deprecado, por falta de preparo. Citação não 

concretizada, consequentemente, relação processual não aperfeiçoada.

À p. 166, a parte requerente postulou a extinção do feito, com fulcro no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com a consequente 

devolução da carta precatória expedida para a comarca de Porto 

Alegre/RS ao juízo deprecante.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4.º e 5.º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte requereu a 

desistência antes mesmo de consolidada a citação.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex.

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade.

Por fim, constato que a missiva já foi devolvida pelo juízo deprecado, 

conforme verificado à p. 153, motivo pelo qual desnecessária análise do 

pedido lançado à p. 166.

Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com as baixas 

e anotações necessárias.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211375 Nr: 12049-60.2014.811.0015

 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: JEFFERSON ADRIANO CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL MOTOMAGAZINE AUTOMÓVEIS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 Intimem-se os advogados das partes requeridas para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem acerca do laudo pericial acostado às fls. 

596/650.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 305715 Nr: 12048-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MENDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - OAB:OAB/MT 

12.407-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120394/SP
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 Certifico que, nesta data procedi ao cadastramento dos advogados da 

embargada no sistema APOLO de forma que autorizada pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte 

embargada da decisão proferida às fls. 12 a seguir transcrita: " Vistos em 

correição permanente. 1. Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à 

execução para discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, 

nos termos do artigo 919, “caput”, do CPC. 2. Intime-se a parte embargada 

para, querendo, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), no prazo de 

15 (quinze) dias. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.4. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246783 Nr: 16374-44.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALEX TEIXEIRA, LUIS CARLOS PENA, 

RENATA HENRIQUE RAGI PENA, ROMULO VENEROSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11.063-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo legal manifeste e requeira o que entender de direito, 

especialmente para que efetue o depósito da diligência do oficial de justiça 

sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do TJ/MT; após 

enviar comprovante para posterior expedição de mandado, ou efetuar o 

preparo da Carta Precatória conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 305715 Nr: 12048-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MENDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - OAB:OAB/MT 

12.407-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120394/SP

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

dias úteis para o término da correição ordinária de 2017, em observância 

ao artigo 12 do CPC, determino, por ora, a triagem e organização dos 

presentes autos, para análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 944-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MENDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA - OAB:OAB/SP 

23569, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Processo concluso após o início do período correicional (01.9.2017 - 

Portaria nº 02/2017), pendente de triagem e organização para posterior 

análise e impulso necessário.

Não obstante, considerando que, em consulta ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 402 

(quatrocentos e dois) processos conclusos há mais de 50 (cinquenta) 

dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 10 (dez) 

dias úteis para o término da correição ordinária de 2017, em observância 

ao artigo 12 do CPC, determino, por ora, a triagem e organização dos 

presentes autos, para análise oportuna, após o período correicional.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211083 Nr: 11823-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B DOS SANTOS PREMOLDADOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, ( 

Estrada Glória KM 75), Bairro Setor Residencial, na cidade de Sinop, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214683 Nr: 14696-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, que, no prazo de 05 (cinco) 

dias,especificar em qual endereço deverá ser cumprido o mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 10286-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND. E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, JAILINE FRANCIELE FRASSON - OAB:7724/MT, 

MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Certifico que, decorreu o prazo sem que fosse apresentado nos autos, 

comprovante de pagamento da dívida pela parte executada intimada às fls. 

438. Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 
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autor(a) para que no prazo legal, efetue o depósito da diligência do oficial 

de justiça para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, 

conforme determinado às fls. 437, informo ainda que a referida GUIA 

encontra-se disponível no site do TJ/MT, comunicando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256988 Nr: 1940-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA., 

CLEITON REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA LAVA CAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que efetue o depósito da diligência 

do oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJ/MT; após enviar comprovante para posterior expedição de 

mandado para integral cumprimento da decisão de fls. 36.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006510-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CHIMITI (EXECUTADO)

GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME (EXECUTADO)

IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006510-57.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: GRAFICA CHIMITI EIRELI - ME, 

ALESSANDRO CHIMITI, IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI VISTOS, 

ETC... Citem-se os executados para que no prazo de três dias efetuem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com 

depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem 

imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, 

para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do CPC, e a exequente o que determina os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo 

de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002038-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA (AUTOR)

DANIEL JEFFERSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002038-81.2016.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA, DANIEL JEFFERSON DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: ANGELI VIDROS LTDA, PILKINGTON BRASIL LTDA Vistos, 

etc. Cumpra-se o acórdão ID 9741666, excluindo-se a empresa Pilkington 

Brasil Ltda do polo passivo da presente ação. Designo o dia 04/07/2018, 

às 15:00 horas, data para realização da audiência de tentativa de 

conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

determino que me façam os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002038-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA (AUTOR)

DANIEL JEFFERSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002038-81.2016.8.11.0015. AUTOR: SIMONE SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA, DANIEL JEFFERSON DA SILVA RÉU: ANGELI 

VIDROS LTDA Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a manifestação das 

partes. Não havendo manifestação, façam-me os autos cls. para 

sentença. Dou os presentes por intimados em audiência. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002038-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA (AUTOR)

DANIEL JEFFERSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002038-81.2016.8.11.0015. AUTOR: SIMONE SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA, DANIEL JEFFERSON DA SILVA RÉU: ANGELI 

VIDROS LTDA Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a manifestação das 

partes. Não havendo manifestação, façam-me os autos cls. para 

sentença. Dou os presentes por intimados em audiência. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013729-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 360 de 487



Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013729-58.2017.8.11.0015. REQUERENTE: COMETA 

SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: MARCOS ROMÉRIO 

CARLOS SOBRINHO Vistos etc... Trata-se de “ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por Cometa Serviços de 

Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda em face de Marcos Romerio 

Carlos Sobrinho. Antes da citação do Réu, a Autora requereu a 

desistência da ação, ID. 14016566. Diante disso, e considerando que o 

Réu sequer foi citado, homologo por sentença o pedido de desistência, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pela Autora. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITALE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002856-33.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

AGROPECUARIA RIO DAS ANTAS S/A EXECUTADO: LEANDRO MUSSI, 

VITALE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Por petição ID 12386353 a 

exequente compareceu em juízo “diante da certidão (Id 12098388); da 

certidão (Id 11678084) e das informações prestadas ao Tribunal de 

Justiça por esse N. Juízo (Id 12159404) requerer a aplicação do parágrafo 

único, do artigo 774, do CPC, haja vista que, o executado Leandro Mussi, 

incorreu nas hipóteses dos incisos II, III e IV do referido artigo, bem como, 

inobservou os incisos I, IV e VI do art. 77 do CPC, para posterior 

prosseguimento dos atos executórios”. É o relato do necessário. DECIDO. 

Os incisos II, III e IV do art. 774 do CPC tratam das atitudes do executado 

que são consideradas atentatórias à dignidade da justiça quando ele “II - 

se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 

artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste 

injustificadamente às ordens judiciais;”. Já o art. 77, I, IV e VI do CPC 

dispõem acerca dos deveres das partes de “I - expor os fatos em juízo 

conforme a verdade; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, 

de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; e 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 

litigioso”. Compulsando os autos, verifico que os executados não 

incorreram nas hipóteses supra, eis que, conforme certificado pelos Srs. 

Oficiais de Justiça, ID 11678084 e constante na petição ID 11597149, o 

executado apenas informou a existência de penhor de primeiro grau sobre 

a lavoura alvo da constrição em observância ao disposto no art. 18 da Lei 

nº 8.929/94, verbis: “Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão 

penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro 

prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a 

existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a 

determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua 

omissão”. Além disso, conforme se verifica na página 2 da petição ID 

11597149, o executado ofereceu um imóvel livre e desembaraçado para 

garantir a dívida, o qual possui valor muito superior ao débito exequendo, 

não havendo que se falar em litigância de má fé ou ato atentatório à 

dignidade da justiça, razão pela qual indefiro o requerimento ID 12386353. 

Intime-se a exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o seu representante legal, 

consignando a mesma advertência. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU COAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006037-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

JOAO PAULO CURIA PEREIRA EXECUTADO: NEREU COAN Vistos, etc. 

Muito embora o exequente vise dar celeridade ao seu processo, inovando 

no mundo jurídico ao realizar a intimação da decisão judicial ID 12121777 

via notificação extrajudicial, a verdade é que não incumbe ao cartório 

extrajudicial promover a intimação das decisões judiciais, até mesmo em 

razão do disposto nos artigos 236, 237 e 269 e seguintes do CPC. Desta 

forma, determino ao exequente que opte pelo cumprimento da decisão ID 

12121777, com a penhora dos créditos oriundos do contrato de 

arrendamento celebrado entre o executado e o terceiro Cleiton Sokolovski 

ou pela penhora sobre o imóvel matriculado sob o nº 4125 do CRI de 

Claudia, ID 13304542, no prazo de cinco dias, sob pena de o processo 

permanecer no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação 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)

 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122230 Nr: 1390-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. DE OLIVEIRA LANCHES, ROSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 Intimar o advogado da Apelada Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

376/380, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 242320 Nr: 13574-43.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOP. DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL DOIS PINHEIROS - 

HOSPITAL MATERNIDADE E CENTRO DE DIAGNOSTICO P. IMAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650/MT-B, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:OAB/MT 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Intimar o advogado da requerida (Unimed Norte do Mato Grosso)Dr. LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA e/ou WALMIR ANTÔNIO PEREIRA 

MACHIAVELI para que no prazo de quinze dias, querendo, apresente suas 

alegações finais em forma de memorial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 178659 Nr: 14512-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, LUIZA LUCIA 

GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GOMES GUERRA - ESPÓLIO, 

IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 14512-43.2012

Vistos, etc...

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos com 

pedido de liminar ajuizada por Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda em face de 

Espólio de Sergio Gomes Guerra, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença.

Pode-se ver às fls. 167/168, o termo de audiência de conciliação, a qual 

restou frutífera.

Por petição de fls. 171, a Imobiliária informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Deste modo, considerando que a imobiliária cumpriu a obrigação, julgo 

extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do 

CPC.

Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

solicitado às fls. 171, mediante cópia e termo nos autos.

Custas, conforme sentença de fls. 167/168.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 71169 Nr: 10794-82.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PALACE HOTEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Processo nº 10794-82.2005

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fornecimento de meios requerido às fls. 259/260, 

devendo o Exequente proceder conforme art. 648 da CNGC/MT.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 255.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330387 Nr: 9666-70.2018.811.0015

 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: ANA FLAVIA FERRÃO, VANDERLEI AVELINO 

VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHEILA ADRIANE FRUHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23902/0, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9666-70.2018

Vistos, etc...

 Intimem-se os Embargantes para que, no prazo de 15 dias, traga aos 

autos o contrato de compra e venda celebrado com a Sr.ª Evelin 

Gonçalves Maia, sob pena de indeferimento da inicial

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 200440 Nr: 3098-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA LAVRATTI CORREA -COMERCIO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que a executada encontra-se em local incerto e não 

sabido, fls. 116/117 e 132, determino a sua citação por edital, pelo prazo 

de 20 dias, para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, 

sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requeira o pagamento 

do débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Recaindo a penhora em bem 

imóvel, intime-se a Executada, e seu cônjuge, se casada for, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 666 do CPC, os bens 

penhorados somente serão depositados em poder do Executado, com a 

expressa anuência do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e 

também por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a 

prisão civil do depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em 

caso de alimentos. Caso não seja encontrado bem passível de penhora, e 

não tendo o Exequente indicado bens a serem penhorados, intime-se o 

douto advogado, e na falta deste, o próprio Executado, para que no prazo 

de cinco dias indique bens a penhora, sob pena de multa de até 20% 

sobre o valor em execução. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo de três 

dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276882 Nr: 14185-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MEDEIROS DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHENIFFER TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 
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BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARIA PERANDRÉ 

PERIN - OAB:22.836-MT, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - 

OAB:MT 15.342

 Processo nº 14185-59.2016

Vistos, etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação.

 Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169855 Nr: 4862-69.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA, BERNADETE KRAICZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILIS CERIZZE CERAZO 

VOGAS - OAB:103.509 MG, FERNANDO MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:76.404-MG, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536 MG, PATRICIA 

CORREA DE LIMA - OAB:128.788 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarisse Odete Faccio 

Fronza - OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 

12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Autos nº 4862-69.2012

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela ABC Indústria e 

Comércio S/A – Abc Inco em face de Volmar Ferneda e Bernadete Kraiczi.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em prestações que 

encerram no dia 30.05.2018, e requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 231/234.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 231/234, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação (30/05/2018).

Por fim, considerando que o prazo concedido já expirou, intime-se a 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de o silêncio ser interpretado como adimplemento da dívida, com a 

consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265708 Nr: 6895-90.2016.811.0015

 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: ALGE METALÚRGICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PHELIPE BRITO DA CUNHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 200.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6895-90.2016

Vistos etc...

Cite-se o requerido nos endereços obtidos através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, fls. 70/72, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 dias.

Restando infrutífera a diligência supra, intime-se a Autora para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

 Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias.

Não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do 

Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 267601 Nr: 8119-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR JOÃO PETRY, JESSICA FAVETTI, PAULO 

CEZAR FAVETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8119-63.2016

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157495 Nr: 4632-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Processo nº 4632-61.2011

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 135, intimando-se 

pessoalmente o representante legal da exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 5307-39.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAFPEL - EDITORA GRÁFICA MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 228/2002

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 249/250, e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 
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intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269344 Nr: 9369-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CEZAR DALL ASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

SILVIA HELENA SOARES BRITO - OAB:270.703/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 Processo nº 9369-34.2016

Vistos etc...

Sobre a contestação diga o Autor em 15 dias.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 11427-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES IIYAMA 

- OAB:11875/MT

 Autos nº 11427-54.2009

Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Itaciara Motors Ltda em face de 

Edilse de Lurdes Wachekowki, que foi julgada procedente, fls. 81/84.

Logo após a prolação da sentença, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação (fls. 99/100).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 99/100, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 184306 Nr: 5381-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GRANDO

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 5381-10.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223171 Nr: 1525-67.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR FARID YAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PEREZ SANDOVAL - 

OAB:324700/SP, LUIS MARCELO BARTOLETTI - OAB:32400/SP, LUIZA 

NASSER SANSONE RODRIGUES - OAB:375504/SP

 Processo nº 1525-67.2015

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150565 Nr: 11686-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11686-15.2010

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, efetuando o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, e não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente o Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 10061-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. RAMOS ME - CARROCERIAS RAMOS, 

ANTONIO JOSÉ RAMOS
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 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: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Processo nº 462/2009

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 162.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 66067 Nr: 5717-92.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, Rutinéia Bender - OAB:SC - 14.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Processo nº 257/2005

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado não possui bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 197.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196504 Nr: 18233-66.2013.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME, 

GIOVANNA APARECIDA GUMARÃES, CLESSIA ASSUNÇÃO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo nº 18233-66.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 88815 Nr: 6185-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 348/2007

Vistos, etc...

Mantenho a decisão de fls. 118/121 pelos seus próprios fundamentos.

Deste modo, considerando que o réu está em local ignorado ou incerto, 

conforme o art. 256, § 3º do CPC, determino a sua citação por edital, este 

pelo prazo de 20 dias, para, querendo apresentar contrarrazões em 15 

dias, nos termos do art. 332, § 4º do CPC.

Ultrapassado o prazo, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167900 Nr: 2865-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAGAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2865-51.2012

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 67/68 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o Executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 9679-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEDRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9679-50.2010

Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que até a presente data o Réu não foi 

citado, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 90.

 Proceda a busca de endereço do Réu através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se a Autora para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

 Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.
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 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186329 Nr: 7507-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ZANELATTO LTDA - ME, JOÃO 

CARLOS ZANELATTO, EDSON FERREIRA ALVES, JOSE MARIA DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7507-33.2013

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço dos Réus através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho de fls. 73/80, nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências.

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por 

edital, conforme requerido às fls. 57/58, este pelo prazo de 20 dias, nos 

termos do despacho inicial.

Não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do 

Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO.

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130555 Nr: 9771-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCAMPISTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINO FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9771-28.2010

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 139 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o Executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 302247 Nr: 9758-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY MACIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Cortes - OAB:17750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9758-82.2017

Vistos, etc...

Trata-se de Embargos de Execução opostos por Darcy Maciel Costa em 

face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso 

– Sicredi Celeiro.

Por decisão de fls. 22, o Embargante foi intimado para que recolhesse as 

custas processuais, contudo, quedou-se inerte, fls. 26. Deste modo, 

intimou-se pessoalmente o Embargante, por AR, porém, a correspondência 

foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, fls. 27/vº.

O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se a parte 

intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso.

Pelo exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução 

de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via 

de consequência, cancelo a distribuição.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 185666 Nr: 6816-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6816-19.2013

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo a 

citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por 

abandono, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179007 Nr: 14862-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI HENRIQUE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ADIR MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 8083/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE ALEXANDRA PEREIRA 

- OAB:20654/O

 Autos nº 14862.31.2012

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Roni Henrique 

Mendonça em face de Ricardo Adir Maso.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 108/109).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 108/109, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179410 Nr: 175-15.2013.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 366 de 487



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI HENRIQUE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ADIR MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 8083/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE ALEXANDRA PEREIRA 

- OAB:20654/O

 Autos nº 175-15.2013

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Roni Henrique 

Mendonça em face de Ricardo Adir Maso.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 119/120).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 119/120, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 106355 Nr: 14129-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, RICARDO ANDRÉ 

QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN, EDUARDO BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO MISCHIATTI para que no prazo 

de cinco dias dê prosseguimento ao feito, indicando bens a penhora e/ou 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269266 Nr: 9323-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MIRANDA DE SOUZA, 

GESISCARLOS ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, LIVIA GONZALEZ BARBOSA - 

OAB:174.852/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação do Executado 

Jeferson Miranda de Souza lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às 

fls.114, que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 81153 Nr: 9448-62.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ZANETTE, MICHELE DE MARQUES ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES DOS SANTOS, FERNANDA 

FREITAS PEPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN 

- OAB:4367-MT, ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Intima o advogado dos autores Dr. ORLANDO CESAR JULIO para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314830 Nr: 17512-75.2017.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA 

LOPES ROSSANI PRESOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROGERIO PATUSSI - 

OAB:19493, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 22.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ROGÉRIO PATUSSI para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoçãao, avaliação 

e intimação, no bairro Centro ou, no mesmo prazo requeira o que entender 

de direito, sendo que as diligências deverão ser recolhidas mediante 

emissão guia no site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168695 Nr: 3696-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMI SAID AMMAURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

VERÔNICA MARTIN BATISTA DOS SANTOS - OAB:47.435/PR

 Intimar o advogado do requerente Dr. CARLOS ROBERTO PREVIDELLI e 

do requerido Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY para que no prazo de 

cinco dias se manifestem acerca dos cálculos elaborados pelo Contador 

Judicial às fls. 491/497, sob pena de arquivamento..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 286980 Nr: 473-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação por hora certa, no 

bairro Vila Lobos, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência- adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 319193 Nr: 2476-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALMEIDA DE ARAUJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Setor Residencial Sul, devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência-adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 231660 Nr: 6646-76.2015.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARTINS DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6646-76.2015

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 86/87, na forma como requerida às fls. 97/99, sob pena de 

aplicação da 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.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155809 Nr: 2971-47.2011.811.0015

 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: ANDRÉIA AMORIM DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE AUGUSTO REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339 MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 

1095-A

 Processo nº 2971-47.2011

Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, 

e, mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

 Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 225572 Nr: 3105-35.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo nº 3105-35.2015

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 129, oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia 

médica junto a autora, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo.

 Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A autora/beneficiária é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade?

 O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame.

 Fica a autora advertida de que deverá comparecer no referido órgão com 

os documentos e exames que possuir, sob pena de abandono da causa.

 Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

 Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação.

Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença.

Caso a autora não compareça ao IML, intime-se a Ré para que, no prazo 

de cinco dias, requeira a extinção da ação por abandono de causa, nos 

termos do art. 485, § 6º do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 319142 Nr: 2437-59.2018.811.0015

 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: WALLACE WACHTMANN CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Autos nº 2437-59.2018

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c dano moral com tutela de 

urgência” ajuizada por Wallace Wachtmann Carvalho em face da Unimed 

Norte Mato Grosso Coperativa Trabalho Médico.

Citada, a Ré participou da audiência prevista no art. 334 do CPC, quanto, 

então, as partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação e a 

extinção do feito, fls. 181/182.

Por petição de fls. 185, a Ré informou que o acordo foi devidamente 

cumprido.

Dessa forma, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de fls. 181/182, e, consequentemente, julgo extinto 

o presente processo, com resolução de mérito, o que faço com 
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fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

Considerando que as partes nada pactuaram acerca das custas iniciais, 

estas despesas serão divididas igualmente, nos termos do artigo 90, § 2º, 

do Código de Processo Civil, sendo suspensa a cobrança com relação ao 

Autor, ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(fls. 111/113).

Honorários advocatícios pelas partes.

 Ficam as partes isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158500 Nr: 5705-68.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TENÓRIO ALVES - ME, RENATO TENÓRIO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 Processo nº 5705-68.2011

Vistos, etc...

Oficie-se ao Banco do Brasil, agência Tarumã nº 4270-6, para que 

transfira os valores consignados extrajudicialmente sob o número de 

depósito 4400106369787, para a Conta Única do Estado do Mato Grosso, 

sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

Faça acompanhar do presente ofício cópia das fls. 33/34.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165817 Nr: 627-59.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES - ME, 

JOAQUIM ARCANJO DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS, 

ELVIRA CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS AUGUSTO FONTES 

FRANÇA - OAB:SP/278.589, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 627-59.2012

Vistos, etc...

 Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração em face da sentença 

de fls. 151 que extinguiu a ação sem resolução de mérito por abandono, 

alegando que este juízo deveria tê-lo intimado pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito antes de extinguir o feito.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Não prosperam os embargos.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração 

somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou corrigir erro material.

Ocorre que nenhuma das referidas hipóteses foi ventilada nos embargos 

de declaração opostos às fls. 155/156. O que pretende o embargante é 

questionar a justiça da decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade, razão pela qual julgo improcedentes os 

presentes embargos declaratórios, mantendo, na íntegra, a sentença 

combatida.

Ademais, intimou-se o Autor, por seu advogado, para que requeresse o 

que entendesse de direito, fls. 145, contudo, quedou-se inerte. Diante 

disso, intimou-se o representante legal do Autor, por AR, porém, este, 

também, manteve-se silente, fls. 146, ou seja, o Autor deixou o processo 

sem impulso por mais de 30 (trinta) dias até ser proferida a sentença de 

extinção por abandono, o que ratifica o entendimento supra.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156740 Nr: 3813-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Processo nº 3813-27.2011

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 141/147 e fls. 154/155, na forma como requerida às fls. 

165/167, sob pena de aplicação da 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.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221622 Nr: 658-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA VALLEZZI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE 

- OAB:OAB-MS - 3045, KÁSSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12.691-B, 

WALDIR SERRA MARZABAL JÚNIOR - OAB:OAB/45.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - 

OAB:OAB/PR 15.711

 Proc. Nº 658-74/2015

 VISTOS, ETC...

 Intime-se a exequente para que no prazo de 10 dias junte a sentença que 

pretende executar, as decisões proferidas nos recursos interpostos e a 

certidão de trânsito em julgado, sob pena de o processo permanecer no 

estado em que se encontra.

 Esses documentos são imprescindíveis para que este Magistrado possa 

decidir a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo 

Banco/executado/impugnante.

 Intime-se e cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Sinop, 12 de julho de 2018.

 Clovis Mario Teixeira de Mello

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 207094 Nr: 8669-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 
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GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA SAVARIS BEE - 

OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8669-29.2014

Vistos, etc...

Proceda-se com a busca de bens em nome do Executado, através do 

sistema RENAJUD e RENAJUD.

Com as respectivas respostas, intime-se a Exequente para que, no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

deliberação.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176904 Nr: 12637-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME, JORGE 

CELSO DE OLIVEIRA, ROSA ELIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12637-38.2012

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 142.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 11813-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GHELLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11813-16.2011

Vistos, etc.

Intime-se o executado pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, 

indique quais são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora, 

sob pena de incidência de multa que fixo em 10% sobre o débito 

exequendo. (art. 774, V, parágrafo único do CPC).

Inexistindo bens ou quedando-se inerte, considerando que em consulta ao 

sistema RENAJUD e INFOJUD, foi verificado que o devedor não possui 

veículos registrados em seu nome e nem declarou imposto de renda 2018, 

com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115282 Nr: 7978-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMADE MADEIRAS LTDA., SANDRA MARIA 

ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 342/2009

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Deste modo, intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

se manifestando sobre as certidões de fls. 148 e 160, informando de 

forma clara e objetiva a localização do imóvel penhorado no prazo de 

cinco dias, a fim de possibilitar a sua avaliação.

Com a informação, expeça-se a competente Carta Precatória com o fim de 

avaliar e expropriar o referido bem.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 73736 Nr: 2191-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO PHILIPPSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA TAVARES DA SILVA, DIRCEU 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT, PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - 

OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACGVEYVER SANTOS 

ROCHA - OAB:16.069-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

6.317-B

 Processo nº 2191-83.2006

Vistos, etc.

Por petição de fls. 308/309 o Sr. Dirceu Rodrigues, CPF nº 

189.327.039-49, compareceu em juízo informando que foi intimado para 

proceder ao pagamento das custas processuais, no entanto esclarece 

que não se trata do executado Dirceu Rodrigues, CPF nº 301.392.609-00, 

fls. 20, sendo apenas homônimo deste.

Compulsando os autos, verifico que o executado correto, Sr. Dirceu 

Rodrigues (CPF nº 301.392.609-00) foi devidamente citado em seu 

endereço, conforme mandado de fls. 54 e certidão de fls. 54vº.

Desta forma, determino que se remova dos autos os dados do homônimo 

do executado, bem como que se cumpra a sentença de fls. 285/286 com 

as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 6549-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO NOGUEIRA - 

OAB:92150 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Processo nº 6549-91.2006

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 341/343, e consequentemente arbitro comissão de 

5% do valor de arrematação ao leiloeiro, a qual deverá ser paga pelo 

arrematante, art. 884, paragrafo único do CPC.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 333.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80347 Nr: 8690-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JULIA MADEIRAS LTDA. ME, ADENILSON 

JOSÉ CHAVES

 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:

 Processo nº 435/2006

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 206 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou os Executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 2529-23.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CRUZ DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO BOLOGNA RODRIGUES, 

DINA ELI SILVA DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2529-23.2007

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 195/197.

Expeça-se a competente Carta Precatória para a Comarca de Santarém – 

PA, no endereço fornecido pelo Exequente às fls. 197, com a finalidade de 

penhorar, avaliar e remover tantos bens quantos bastem para a garantia 

da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000115-49.2018.8.11.0015

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:

J. A. ARAUJO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000115-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: J. A. ARAUJO 

PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - ME Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora da devedora, conforme instrumento de protesto de ID. 

12463650, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001621-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB - RO1096 (ADVOGADO)

GILBERTO SILVA BOMFIM OAB - RO1727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASCARELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

MABEL APARECIDA FOLETO MASCARELLO (REQUERIDO)

RODRIGO MASCARELLO (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA - PJE 1001621-60.2018.8.11.0015 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, NO VALOR 

DE R$84,00 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.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 12 de julho 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PERES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000216-86.2018.8.11.0015 Ante o decurso do prazo 

requerido no ID 12153789, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, cumprir o determinado no ID 11824688. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000208-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CICCHETO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000208-12.2018.8.11.0015 Ante o decurso do prazo 

requerido no ID 12171058, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, cumprir o determinado no ID 11782805. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000485-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GIMENES (REQUERENTE)

SALVADOR GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000485-96.2016.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação (art. 100, CPC/2015). Após, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Despacho 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)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004789-70.2018.8.11.0015. AUTOR: CONDOMINIO 

MONDRIAN RESIDENCIAL RÉU: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 14084872, e consequentemente 

redesigno a audiência que seria realizada hoje para o dia 20.09.2018 às 

16:30 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 13355856. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150435 Nr: 11557-10.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS LUIZ DE SOUZA NETO, ESTANISLAU 

LUIZ CHAPLA, OLICE ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 DECISÃO: “Converto os debates orais em alegações escritas, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte, 

saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185191 Nr: 6304-36.2013.811.0015

 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: KOCZINSKI ELETROTÉCNICA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, O. F. JUNIOR CONSULTORIA E 

TELEFONIA - ME (VITAL TELEFONIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, MATHEUS 

FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, SERGIO HENRIQUE 

ARTERO DAL MASO - OAB:OAB 19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX GALVANI MICHELÃO - 

OAB:14584/MT, AOTORY DA SILVA SOUZA - OAB:OAB/MT14.994-A, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

requerida O. F. JÚNIOR CONSULTORIA E TELEFONIA ME para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 402 a 415 e as requerias 

para apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 429 a 

452.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208874 Nr: 10105-23.2014.811.0015

 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: ZELMANN EMPREENDIMENTOS LTDA, OLAVO 

ZELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO VOLKWEIS, ERICA MARIA 

VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6.071-A, LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO - OAB:OAB-MT 

15252-B, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, SORAIDE 

CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo os 

REQUERIDOS para manifestarem diretamente na carta precatória de 

código 166658, que tramita perante a terceira Vara Cível da Comarca de 

Alta Floresta-MT sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 48 da carta 

precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229217 Nr: 5148-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER ROSSIGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16.648-MT, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PRYSCILLA BARBOSA SILVA ROCHA - 

OAB:15096-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o 

fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 852,63 

(oitocentos e cinquenta e dois reis e sessenta e três centavos), em dobro, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso 
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(22/04/2015), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC). 

Condeno-o, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos 

termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC). 

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 10 de julho de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82105 Nr: 10413-40.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO FALISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a parte final da decisão 

de fls. 150/151, a qual determinou a expedição de ofício à cooperativa de 

crédito, para realização de constrição de ativos em nome do executado, 

uma vez que, o Sistema Bacenjud abrange as cooperativas. Feitas tais 

considerações, se mostra cabível a tentativa de novel penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora 

”online”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros em nome do executado MARILDO 

FALISKI – CPF n.º 502.724.971-34, até o limite do crédito exequendo (R$ 

18.452,87 – dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e 

sete centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intimem-se os executados na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192472 Nr: 14167-43.2013.811.0015

 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: HILDA DOVIGI, TARCISIO JOSE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINE ENDERLE, CESAR 

ENDERLE, TARCISIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Verifico que, em 10/07/2018, foi lançado um andamento equivocado no 

sistema Apolo, haja vista trata-se de sentença relativa a outro processo.

 Assim, torno nulo o lançamento “Sentença – Com Resolução do Mérito – 

Procedência” de 10/07/2018.

Intimem-se.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192472 Nr: 14167-43.2013.811.0015

 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: HILDA DOVIGI, TARCISIO JOSE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINE ENDERLE, CESAR 

ENDERLE, TARCISIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 (...)À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do valor 

estampado nos recibos de fls. 115/120, cujo valor deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo desembolso.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.Transitada 

esta em julgado, pagas as custas, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 11 de julho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 114651 Nr: 7201-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO REDIVO, SERAFIM REDIVO, 

PRIMA REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a parte final da decisão 

de fls. 108/109, a qual determinou a expedição de ofício às cooperativas 

de crédito, para realização de constrição de ativos em nome dos 

executados, uma vez que, o Sistema Bacenjud abrange as cooperativas. 

Feitas tais considerações, se mostra cabível a novel tentativa de penhora 

de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora 

”online”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido 

de penhora de ativos financeiros em nome dos executados PAULO 

ROBERTO REDIVO – CPF n.º 015.895.249-93, SERAFIN REDIVO – CPF n.º 

175.683.319-20 e PRIMA REDIVO – CPF n.º 717.470.959-15, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 965.128,71 – novecentos e sessenta e cinco mil, 

cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intimem-se os executados na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189699 Nr: 11124-98.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203469 Nr: 5749-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 64, a 

qual determinou a expedição de ofício à agência da Cooperativa de Crédito 

Sicredi, Cooperativa Unicred e Sicoob, para realização de constrição de 

ativos em nome do executado, uma vez que, o Sistema Bacenjud abrange 

as referidas cooperativas. Feitas tais considerações, se mostra cabível a 

novel tentativa de penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 

do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”online”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 

executado ANDRÉ LUIZ LUCKMANN – CPF n.º 017.198.191-06, até o limite 

do crédito exequendo indicado às fls. 63 (R$ 4.139,88 – quatro mil, cento e 

trinta e nove reais e oitante oito centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se o executado na pessoa de 

seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154197 Nr: 2177-26.2011.811.0015

 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: MARIA APARECIDA FERREIRA MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEDRO DA COSTA, EMPRESA 

RENATA CRISTINA MAITAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ARAUJO SILVA - 

OAB:4876-B, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - 

OAB:11160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, face ao retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81203 Nr: 9505-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS

 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:

 Inicialmente, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 112, a 

qual determinou a expedição de ofício às cooperativas de crédito, para 

realização de constrição de ativos em nome dos executados, uma vez 

que, o Sistema Bacenjud abrange as cooperativas. Feitas tais 

considerações, se mostra cabível a tentativa de penhora de ativos 

financeiros, conforme postulado às fls. 63/68, uma vez que o artigo 835 

do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”online”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome 

dos executados RINALDO J JACOBS ME – CNPJ n.º 36.876.159/0001-11 e 

RINALDO J JACOBS – CPF n.º 063.616.818-96, até o limite do crédito 

exequendo (fls. 93) (R$ 30.903,08 – trinta mil, novecentos e três reais e 

oito centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o 

procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, intimem-se os executados na pessoa de seu advogado, ou 

não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168765 Nr: 3765-34.2012.811.0015

 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: NELSON GLUCKSBERG, ERONDINA MARGARIDA BOGO 

GLUCKSBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612 - PR

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 107697 Nr: 87-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR APARECIDO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETI DAMASCENO DO CARMO ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CALAZANS DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 35955

 Verifico que a executada foi devidamente citada da execução, às fls. 

30v, entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 184) em nome da executada MARIA SALETI 

DAMASCENO DO CARMO ME – CNPJ nº 07.375.523/000161, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 6.500,52 – seis mil quinhentos reais e cinquenta e 

dois centavos ), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 1867-59.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR HOFFMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Verifico que o executado foi devidamente citado da execução, às fls. 44, 

entretanto, não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 107) em nome do executado WALMOR HOFFMANN 

– CPF nº 155.841.009-00, até o limite do crédito exequendo (R$ 1.751,40 – 

um mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182196 Nr: 3133-71.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONI TOMAZ CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A, RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 75113 Nr: 3541-09.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Verifico que a executada foi devidamente intimada para o cumprimento de 

sentença, às fls. 329 e 332/333, entretanto, quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 334.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 366/367) 

em nome da executada SINDICATO RURAL DE SINOP – CNPJ nº 

32.944.092/0001-54, até o limite do crédito exequendo (R$ 14.080,75 – 

quatorze mil e oitenta reais e setenta e cinco centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158992 Nr: 6266-92.2011.811.0015

 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: MADEIREIRA SERRASUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:102.041SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267315 Nr: 7936-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 50, pugnando a parte exequente pelo arresto 

“online” pelo Sistema Bacenjud (fls. 51/53). Nos termos do artigo 830 do 

CPC e conforme entendimento do STJ, é cabível o arresto “online” de 

ativos financeiros quando não citada a parte executada, sendo a citação 

requisito tão somente para conversão do arresto em penhora. A propósito: 

(...) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ARRESTO ON LINE - POSSIBILIDADE – 

EXEGESE DO ART. 653, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. É possível a realização do arresto prévio ou online quando não 

encontrado o executado para citação, conforme exegese do artigo 653, 

caput, do Código de Processo Civil, visando evitar que a tentativa 

frustrada de localizar o devedor impeça o regular andamento da 

execução, assegurando, desse modo, a efetivação de futura penhora no 

feito executivo”. (TJMT-AI 9697/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no 

DJE 09/03/2015). Assim, DEFIRO o pedido de arresto de ativos financeiros 

em nome da parte executada LEANDRO DE MORAES 01872824129 – CNPJ 

nº 18.378.306/0001-41, até o limite do crédito exequendo (R$ 8.960,39 – 
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oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos). Realizado 

o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos 

financeiros, cite-se a parte executada dos termos da ação, no endereço 

de fls. 58; bem como intime-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 78727 Nr: 7076-43.2006.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REI PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOTORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA CAMPO NOVO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que foi homologado acordo entre as 

partes às fls. 48.

Ás fls. 54 o requerente informou que a requerida não cumpriu o acordo 

integralmente, e pugnou pela expedição de mandado de arresto contra 

seus bens, logrando êxito, conforme certidão de fls. 61/62.

Intimado para se manifestar, o requerente alegou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela homologação de sua renúncia.

Ocorre que, caso o feito seja extinto pela renúncia ao direito, o arresto 

será revogado, devendo o requerente restituir os bens.

 Assim, determino que o requerente se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando se persiste o interesse na extinção do feito pela renúncia 

ao direito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182707 Nr: 3683-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE FREITAS

 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: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225611 Nr: 3127-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPY RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFX TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 57/61.

Intime-se a parte executada, por carta com aviso de recebimento (art. 513, 

§2º, II, do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, 

do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 60.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181602 Nr: 2524-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE INÊS SCROCZYNSKI, GABRIELA 

SCROCZYNSKI FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, GABRIEL APARECIDO ANÍZIO CALDAS - 

OAB:OAB/MT21.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora 

CLAUDETE INÊS SCROCZYNSKI e GABRIELA SCROCZYNSKI FONTES, às 

fls. 105/108, aduzindo erro material da sentença de fls. 97/102.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração opostos pelas requerentes às fls. 

105/108, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 109.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão as requerentes, tendo 

em vista que na sentença de fls. 97/102, foi determinada a expedição de 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Damasceno/SC, entretanto, observo que foi pedido na inicial que fosse 

expedido mandado para o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Descanso/SC.

Assim, procedo à correção da sentença de fls. 97/102, nos seguintes 

termos: “Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Descanso/SC e de 

Cáceres/MT, nos termos do §9º, do artigo 109, da Lei 6.015/1973. Após, 

arquivem-se os autos.”.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100829 Nr: 7849-20.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA MARIA FRIGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19313 Nr: 2618-56.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMUNDO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 172, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, determino 

o arquivamento dos autos até que sejam localizados bens penhoráveis ou 

que se opere a prescrição intercorrente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329989 Nr: 9433-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN GOMES BENTO, LEONICE ISABEL GEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, MARIA 
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APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 Nos termos do art. 10º, caput, do CPC, intime-se embargantes para se 

manifestarem sobre certidão de fls. 61, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162559 Nr: 10339-10.2011.811.0015

 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: EDIVALDO VOLPATO PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:OAB/SP 123.514, CRISTIAN VINÍCIUS MENCK DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 170.245, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:22.772/BA, JEANCARLO CRUVINIEL DAL PAI SANDRI - 

OAB:13.478-E, LEONARDO MARTINS FERNANDES - OAB:15064/MT, 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO E SOUZA - OAB:OAB/SP 122.238, 

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:244.463

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO O 

DR. EDUARDO ANTUNES SEGATO para em cinco dias providenciar o 

comparecimento do requerente EDIVALDO VOLPATO PRA perante este 

Juízo, a fim de ser intimado da sentença e alvará de fls. 202/203 e 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171368 Nr: 6495-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MENDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR da decisão de fl. 68: "Defiro a substituição 

processual de fls. 43/44. Anote-se na D.R.A. Intime-se a parte autora, 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1, 

na pessoa dos advogados indicados, para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, dando prosseguimento ao feito e providenciando a 

conversão da ação em execução (art. 4º, do Decreto Lei nº 911/69), sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248801 Nr: 17575-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DALVA SOBRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. EUROPA, em 

Sinop-MT, como requerido na petição de fl. 88, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156599 Nr: 3660-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

ADVOGADO da Autora para em cinco dias informar o número do CPF e o 

nº do Banco para transferência do valor remanescente, constante nos 

autos, tendo em vista que na petição de fls. 286/287 não constou estas 

informações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170011 Nr: 5102-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 261 a 265 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EXEQUENTE para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172798 Nr: 7771-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P W CORDEIRO E CIA LTDA -EPP, PAULINE 

WEBER CORDEIRO

 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:

 INTIMAÇÃO do AUTOR do despacho de fl. 85: "Ante o pedido de fls. 84, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

planilha com o cálculo do valor atualizado do débito. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151844 Nr: 205-21.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FAGANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTIAGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13065

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 
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efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado, por seu 

advogado, da decisão de fl. 136.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, para 

posterior expedição do mandado de penhora e avaliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006806-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA LOPES BRAIZ GALVAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006806-79.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Desta forma, cite-se a parte 

ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006830-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006830-10.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000949-52.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20/09/2018, 16:00min, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo os requerentes na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO 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:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000436-84.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

executada foi devidamente citada para o cumprimento da obrigação ao ID 

12221360, entretanto não pagou o débito. Destarte, cabível a penhora de 

ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 estabelece a 

preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on 

line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO 

DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao apreciar o REsp n. 

1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C), consolidou a orientação de que, após a edição da Lei 

11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta corrente pode 

ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o esgotamento da 

busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo que esse 

procedimento não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade 

para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – 

Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 135.687 - 

SP (2012/0011963-0. Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome da parte executada OG PEDRO CARDOSO DE LIMA 

MEDRADO LUZ – ME – CNPJ nº 11.029.963/0001-34, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 206.966,08 – duzentos e seis novecentos e sessenta e 
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seis reais e oito centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC. 

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003076-31.2016.8.11.0015 Com relação ao depósito 

do valor de R$ 181.467,34 , determino que a sra. gestora diligencie junto 

ao Departamento dos Depositos Judiciais do TJMT, a fim de localizá-lo. No 

tocante a averbação da penhopra, incumbe ao exequente providenciar. 

Após, promovam-se as baixas das penhoras constantes nas matrículas 

nº 1.411, 11.803 e 6.263, conforme sentença de ID nº 11779936. Por fim, 

ante a concordância da executada com o valor depositado nos autos (ID 

nº 14029408), expeça-se alvará, conforme já determinado no ID nº 

13911505. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO 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:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000436-84.2018.8.11.0015 Tendo em vista o 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do sistema 

BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em ativos financeiros, 

defiro o pedido formulado no Id n.º 12407009, com relação à pesquisa de 

veículos registrados em nome da executada OG PEDRO CARDOSO DE 

LIMA MEDRADO LUZ - ME – CNPJ nº 11.029.963/0001-34, por meio do 

Sistema RENAJUD. Com a resposta, intime-se a parte exequente para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PATRICIA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000068-75.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC. 

Após, intime-se a exequente a impugnar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se 

pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013762-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013762-48.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela parte requerida. Promova-se a baixa da 

restrição judicial de circulação, por meio do sistema RENAJUD, conforme 

pedido entabulado em ID 12724871. Ademais, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005114-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA CONRAD ROHDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005114-79.2017.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença de ID 12169019. Intime-se a parte executada 

para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. 

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC). 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000776-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI VAIN PERANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000776-28.2018.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

liquidação de sentença, que se processará na forma do artigo 510, do 

CPC. Cite-se a parte executada, nos termos do pedido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 511 do CPC. 

Após, intime-se a exequente a impugnar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se 

pretende o julgamento antecipado. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002925-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU NUNES RONDON (AUTOR)

LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002925-94.2018.8.11.0015 Cuida-se AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, na qual os 

autores pugnam pela assistência judiciária gratuita. DECIDO: A gratuidade 

da justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 

estabelece que a parte gozara dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que os requerentes não possam assumir as 

despesas processuais. Com efeito, verifico que os requerentes se 

qualificam como servidor público e proprietário de empresa e, intimados 

para comprovar a hipossuficiência, apresentaram declaração de imposto 

de renda (ID 13007536 a ID 13007633), na qual se observa possuir 

patrimônios, passíveis de produzirem rendimentos, de modo que, não se 

coaduna com os elementos existentes nos autos para a concessão da 

justiça gratuita. Desta forma, os requerentes não fazem jus ao benefício 

pretendido. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada a condição especial 

por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal.” (TJMT - AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade a justiça, determinando a intimação dos requerentes para 

recolher as custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010672-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR MIGUEL FORMIGHERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROSS STEFANELLO OAB - 784.667.761-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010672-32.2017.8.11.0015 Haja vista o ofício de ID. 

12682716, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO PERDIGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR: JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

CUMPRA-SE a DECISÃO anterior. II - Oportumanente, CONCLUSO. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003396-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA OAB - SP182166 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI (DEPRECADO)

ITACIARA MOTORS LTDA (DEPRECADO)

MELISSA MALAQUINI (DEPRECADO)

EMILENE MALAQUINI (DEPRECADO)

ITACIARA MANIA MALAQUINI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003396-47.2017.8.11.0015 

DEPRECANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA DEPRECADO: 

ITACIARA MOTORS LTDA, PAULO ROBERTO GOMES MALAQUINI, 

ITACIARA MANIA MALAQUINI, EMILENE MALAQUINI, MELISSA MALAQUINI 

Vistos etc. I – Diante da RESOLUÇÃO nº 11/2017/TP que altera a 

COMPETÊNCIA das VARAS CÍVEIS e CRIMINAIS das COMARCAS de 

Cuiabá, Rondonópolis, SINOP, Várzea Grande, referente ao 

PROCESSAMENTO das CARTAS PRECATÓRIAS, com EXCEÇÃO as 

VARAS de FAMÍLIA e JUIZADO ESPECIAL, DETERMINO a REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para as VARAS CÍVEIS desta 

COMARCA, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela RESOLUÇÃO; II – 

CUMPRA-SE. Às providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005485-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SITO GIMENEZ CRISTALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005485-09.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SITO GIMENEZ CRISTALDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTE-SE nos autos, quanto ao 

PARECER do Núcleo de Apoio Técnico - NAT. II – AINDA, 

concomitantemente, traga aos autos, LAUDO MÉDICO atualizado, 

descrevendo a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem 

como, a REGULAÇÃO do Requerente - AIH. III – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003964-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GOMES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003964-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALTAIR GOMES JORGE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. Num. 12989070 

- Pág. 1 e ID. Num. 13875613 - Pág. 4, INTIME-SE a parte Requerente, por 

intermédio de sua advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos mais 02 (dois) ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo escolha 

aquele de MENOR VALOR, para viabilizar o BLOQUEIO, pois em que pese 

este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS. II – Após, CONCLUSO para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005852-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA OAB - 362.675.541-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005852-33.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA JOANA MIRANDA 

DA SILVA PROCURADOR: LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que providenciassem, IMEDIATAMENTE, a “CIRURGIA DE 

ARTROPLASTIA DO JOELHO”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concessiva 

da antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, na hipótese do(a) Autor(a) sofrer 

sequelas ou falecer em razão do descumprimento ou cumprimento tardio 

da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se 

necessário, o presente como mandado. IV – Por fim, decorridos os 

prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO 

de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam 

adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO 

da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001536-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DANIEL FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001536-74.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RICARDO DANIEL FLORES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. Num. 14008836 

- Pág. 1, INTIME-SE a parte Requerente, por intermédio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos mais 02 (dois) 

ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo escolha aquele de MENOR 

VALOR, para viabilizar o BLOQUEIO, pois em que pese este ser o único 

MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, 

estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA 

quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS. II 

– Após, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006646-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODECIO ALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006646-54.2018.8.11.0015 AUTOR: ODECIO ALVES DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE a D. causídica, para que, no prazo 15 (quinze) dias (art. 321 do 

CPC), EMENDE a INICIAL, devendo trazer aos autos LAUDO MÉDICO e 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ATUALIZADOS, tendo em vista que os 

acostados aos autos já se encontram defasados (ID. Num. 14028355 - 

Pág. 1 e ID. Num. 14028335 – Pág.). II – Com o aporte, CONCLUSO para 

deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 5060-29.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GROCHEVIZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123560 Nr: 2770-89.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SOARES DE OLIVEIRA, SORAIA CAMARGO 

KABAS, SAMYRA KABAS ROCHA DOS SANTOS, JOSETE ROCHA DOS 

SANTOS, JUARES DOS SANTOS, JOHN RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. ESTADO

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189609 Nr: 11029-68.2013.811.0015

 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: OLIVERIA RONILDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192400 Nr: 14069-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINÉIA FERNANDES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116122 Nr: 8568-65.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR CRUZ, MARIA HELENA RODRIGUES FREITAS 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE:“Ex positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de conseqüência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado 

no artigo 269, I, do CPC.

CONDENO os Requerentes ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 2402-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA UNIÃO - 

OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, §, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a parte Exequente, para que, no prazo de 

cinco(05) dias, se manifeste acerca dos documentos encaminhados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acostados às fls. 159/168 dos 

presentes autos.

Sinop-MT, 12 de julho de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004042-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1004042-23.2018.8.11.0015 AUTOR: ROBSON CARLOS DE ARAUJO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por ROBSON CARLOS DE ARAUJO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que o Requerente 

“foi submetido a exame de ressonância magnética, no qual foi constatada 

a rotura completa/lesão de alto grau do ligamento cruzado anterior, com 

descontinuidade de suas fibras proximais, o que tem impossibilitado o 

Autor de se locomover, além da intensa dor decorrente. Necessita ser 

submetido a cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior, mais 

retirada de corpo livre intra-articular, mais mosaicoplastia no condilo medial 

fêmur direito. Procedimento que na rede particular teria um custo 

aproximado de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais), com o 

qual não pode arcar. Em que pese a PRIORIDADE declarada em laudo 

médico, o paciente aguarda desde 16 de janeiro de 2018 o procedimento 

cirúrgico a ser realizado na rede pública de saúde, sem que houvesse 

qualquer resposta dos Requeridos”. (sic) Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem, 

imediatamente, a “CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR, MAIS RETIRADA DE CORPO LIVRE 

INTRA-ARTICULAR, MAIS MOSAICOPLASTIA NO CONDILO MEDIAL FÊMUR 

DIREITO”, além de outros procedimentos que se mostrem necessária, em 

especial tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, 

internação em UTI, UTI móvel, etc. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. 

Solicitado PARECER do NAT, este opinou, em linhas gerais, que ”Não há 

como afirmar ser pertinente o pedido por falta de dados. Ressalta-se ainda 

que o procedimento NÃO FOI DEVIDAMENTE REGULADO E EFETUADA 

CORRETAMENTE A SOLICITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. No 

orçamento solicitado se descreve procedimento que é contemplado pelo 

SUS, estando codificado pela tabela SIGTAP”. (sic) É o Relatório. Decido. 

No caso versando, sem olvidar que o direito à saúde se insere no rol dos 

direitos fundamentais, que obriga o Estado – em sentido lato – a 

prestações positivas no sentido de assegurar a todos os cidadãos 

acesso amplo e igualitário aos programas e serviços de saúde, conforme 

alhures fundamentado, este Juízo entende que o PEDIDO de 

ANTECIPAÇÃO da TUTELA NÃO DEVE PROSPERAR. Cumpre salientar que 

o instituto da TUTELA ANTECIPADA visa ADIANTAR os EFEITOS da 

SENTENÇA, entregando à parte Autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que por meio dela a parte Autora não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a SATISFAÇÃO PROVISÓRIA 

do DIREITO. Ademais, referido PARECER TÉCNICO ressalta que o 

procedimento deva ser especificado e solicitado pelas vias normais da 

Regulação. Ainda, que o procedimento citado no orçamento colacionado 

aos autos, (ID. Num. 12675422 - Pág. 1) é comtemplado pelo SUS, estando 

codificado pela tabela SIGTAP. Considerando, portanto, a grande demanda 

pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do 

procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente 

aguardam na fila de espera em iguais condições. Nesse sentido 

transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

DIREITO À OBTENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONCESSÃO. 

REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA NA REDE PÚBLICA. PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. 

DECISÃO MANTIDA. 1) Firmando o interessado declaração, de próprio 

punho, dando conta de sua necessidade de ter a gratuidade da justiça, 

atendida está a vontade da Lei nº 1060/50, e, por este motivo, deve ser 

ela concedida, não se podendo perder de vista que deve se dar ao 

cidadão todas as oportunidades de acesso ao Poder Judiciário, 

fazendo-se aplicações e interpretações de Leis que a isto conduzam, 

única forma de se respeitar o comando contido no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. 2). Ausente a demonstração do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, não há como se deferir a antecipação 

de tutela. 3). Não demonstrado o perigo da demora da realização de 

cirurgia, que é eletiva, não se pode antecipar a tutela, que consistiria em 

preterição das outras pessoas que igualmente aguardam na fila para se 

submeterem a cirurgia. 4) - Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec 

2013.00.2.006604-6; Ac. 679.682; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Luciano 

Vasconcelos; DJDFTE 31/05/2013; Pág. 148). É INCONTROVERSO que há 

INDICAÇÃO MÉDICA, ID. Num. 12675411 - Pág. 1, para 

realização/disponibilização do procedimento, porém, há que se considerar 

que, NÃO SE VERIFICA PERIGO DE DANO, requisito para a concessão da 

antecipação de tutela. A Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal 

de Medicina de 10 de Março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União 

em 17.03.95 – Seção I – Página 3666] estabelece nos parágrafos I e II do 

artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a 

serem adotadas na linguagem médica no Brasil, vejamos: “Define-se por 

URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco 

potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.” 

“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de 

agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento 

intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.” Dessa forma, 

considerando que no caso em epígrafe não há URGÊNCIA ou 

EMERGÊNCIA e NEM MESMO REGULAÇÃO DO SUS – SISREG torna-se 

necessários aguardar a citação dos demandados, a dilação probatória e a 

devida instrução do feito, visando resguardar o contraditório, a ampla 

defesa e o devido processo legal, tendo em vista que o pedido é único, a 

antecipação de tutela esgotaria o próprio objeto da lide, o que somente se 

justifica quando há risco de perecimento do direito. Assim, apesar da 

solidariedade deste Juízo com os fatos narrados na peça madrugadora, é 

certo que deferir a tutela antecipada na forma pleiteada, poderia “furar a 

fila” dos demais pacientes que aguardam na mesma situação da parte 

Requerente. Sobre o tema, colhem-se os seguintes JULGADOS do E. 

TJMT: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL 

— AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA DE JOELHO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — 

PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE 

CARÁTER ELETIVO — PERICULUM IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra 

possível a antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado 

periculum in mora. Recurso não provido. (AgR, 127884/2014, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/10/2014, Data da publicação no DJE 16/10/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE EFEITO 

ATIVO RECURSAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — 

REALIZAÇÃO DE EXAME DUPLEX VENOSO — URGÊNCIA — NÃO 

DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — 

EXAME DE CARÁTER ELETIVO. Não se pode deferir em agravo de 

instrumento o pedido de efeito ativo recursal, em ação de obrigação de 

fazer que objetiva a realização de exame médico denominado de duplex 

venoso a pessoa que possui insuficiência venosa crônica, pois os laudos 

atestam apenas a necessidade do procedimento e não a sua urgência. Há 

também parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) a concluir que o 

exame poderá ser feito de forma eletiva. Recurso não provido. (AgR, 

113051/2014, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 18/09/2014). 

Destarte, apesar da responsabilidade dos entes federativos em prestar 

seu dever constitucional à saúde do cidadão, conforme já fundamentado 

nesta decisão, não vislumbra-se nos autos a presença de um dos 

requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória neste 

momento, qual seja, o perigo da demora, e, ainda, por entender que seria 

beneficiar a parte Autora em relação aos demais jurisdicionados que 

aguardam o procedimento. De outra banda, com eventual aporte de Laudo 

Médico atualizado, que ateste a urgência na realização do procedimento 

de forma discriminada, bem como, a correta regulação do paciente, nada 

impede que o pleito de TUTELA ANTECIPADA seja renovado, entretanto 

nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex 

Positis”, INDEFIRO a LIMINAR POSTULADA. Inobstante, DETERMINO a 

NOTIFICAÇÃO do Diretor do Escritório Regional de Saúde em Sinop (ERS), 

bem como do Secretário Municipal de Saúde, com cópia do LAUDO 

MÉDICO encartado aos autos (ID. Num. 12675411 - Pág. 1), para que 

INFORMEM, no prazo de 15 (quinze) dias, quais as PROVIDÊNCIAS que já 

foram adotadas em prol da saúde do (a) Autor (a), informando a atual 

situação do REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE SINOP, para apresentar CONTESTAÇÃO no prazo legal. Com 

a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000728-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

IRACE ARANTES OAB - 369.043.251-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000728-69.2018.8.11.0015 AUTOR: DANIELA ARANTES DA SILVA 

REPRESENTANTE: IRACE ARANTES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Em análise ao PETITÓRIO de ID. Num. 

13586309 - Pág. 1 a 3, ESCLAREÇO que, a DECISÃO de AFETAÇÃO do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Recurso Especial nº 1657156/RJ, 

onde determina a obrigatoriedade do Poder Público em fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (tema 106), 

estabeleceu REQUISITOS CUMULATIVOS a serem preenchidos pela parte 

interessada, ao pleitear MEDICAMENTOS junto ao SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. COMPULSANDO OS AUTOS, verifico que o LAUDO MÉDICO de ID. 

Num. 11612353 - Pág. 1, NÃO PREENCHE a EXIGÊNCIA estabelecida na 

DECISÃO retro citada, pois, não descreve a (...) “imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”, assim, conforme descrito 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO no OFÍCIO Nº 

3217/2018/ASSEJUD/GBSES/SES, acostado aos autos (ID. Num. 13673074 

- Pág. 1 a 3), especificamente à Pág. 2, o SUS, alternativamente, “oferece 

os medicamentos cloridrato de amitriptilina, cloridrado te clomipramina, 

cloridrato de nortriptilina e cloridrato de fluoxetina (antidepressivos); 

haloperidol e clorpromazina (antipsicóticos); clonazepam e diazepam 

(benzodiazepínicos ansiolíticos)”, para tratamento da moléstia apresentada 

pela parte Autora. INDEFIRO, por ora, o PEDIDO da parte Autora, (ID. Num. 

13586309 - Pág. 1 a 3). II – CERTIFIQUE-SE quanto ao oferecimento das 

CONTESTAÇÕES dos Requeridos. III – Após, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006905-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROGERIO XIMENDES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006905-49.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO ROGERIO 

XIMENDES DE GODOY REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por ANTONIO ROGÉRIO 

XIMENDES DE GODOY, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial que, “a parte Autora conta com 57 (cinquenta e 

sete) anos de idade, e é portador de doença grave, neoplasia maligna 

(câncer), que acometeu seu sistema digestivo, mais precisamente seu 

ESTÔMAGO e BAÇO. O Autor teve seu estômago retirado por inteiro 

quando passou por uma cirurgia no Estado do Paraná, logo, alimenta-se 

através de sonda. O paciente iniciou o tratamento da doença no Estado do 

Paraná, ocorre que a situação financeira deste, não lhe permitiu que 

continuasse seu tratamento naquela cidade, motivo pelo qual o Autor 

retornou para o Município de Sinop. Porém ao chegar no Município de 

Sinop encontrou barreiras para dar continuidade ao seu tratamento, visto 

que necessita de tratamento com médico especialista em ONCOLOGIA”. 

(sic) Postula pela concessão da tutela antecipada para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o acompanhamento 

médico imprescindível para a manutenção da sua saúde, qual seja, 

“ATENDIMENTO ONCOLÓGICO”. CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão dos 

LAUDOS MÉDICOS acostados aos IDs. Num. 14133807 - Pág. 1 e Num. 

14133840 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 
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à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem à parte Requerente o “ATENDIMENTO ONCOLÓGICO”, de 

que necessita, conforme Laudos Médicos acostados aos IDs. Num. 

14133807 - Pág. 1 e Num. 14133840 - Pág. 1, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado dos Laudos Médicos 

acostados aos IDs. Num. 14133807 - Pág. 1 e Num. 14133840 - Pág. 1. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006292-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VILCHES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006292-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LETICIA VILCHES LEMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento 

“ARIPIPRAZOL – (ABILIFY), com a dose diária de 15 mg, via oral, 

mensalmente”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID 

Num. 13686951- Pág. 1 e 2, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 

quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006641-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETRUS DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006641-32.2018.8.11.0015 AUTOR: PETRUS DOMINGOS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, 

inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via 

MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. III – 

AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005921-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. 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: 1000149-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1000149-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004471-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PINTO DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (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)

 

INTIME-SE a recorrida para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008205-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008587-73.2017.8.11.0015

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)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013380-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE JUSTINO LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8013380-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCIELE JUSTINO LEONEL 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 23/11/2016 . 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. 487, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 386 de 487



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: 8013380-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE JUSTINO LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8013380-67.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCIELE JUSTINO LEONEL 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 23/11/2016 . 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. 487, 

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: 1002997-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 1006227-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAYARA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006227-68.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VANESSA MAYARA BARROS 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). 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. Trata-se de Ação 

de indenização por danos materiais e morais, proposta por VANESSA 

MAYARA BARROS JOHANN em face a MOTO IDEAL LTDA., sustentando 

a reclamante que foi mal tratada pelo vendedor da Reclamada, requerendo 

ao final indenização por danos morais. Em contestação, a Reclamada 

alega que não cometeu ato ilícito, pugna pela inexistência da natureza 

jurídica e relação de consumo entre as partes, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação. Analisando o feito observo que a 

reclamante apenas sustenta os supostos danos, nada tendo provando, 

faltando assim com o interesse sobre a causa. Não sem propósito, a parte 

reclamante não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Com efeito, 

em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer a culpa da Reclamada e nem os pedidos postulado pela 

Reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE o pedido inaugural, e faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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, com as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008504-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1008504-57.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

24.377,44; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[TELEFONIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA MARA LAURENTINO Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S/A O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1008504-57.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 24.377,44; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 12 de julho de 2018 Atenciosamente. 

MARIANA RACHID JAUDY 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: 8013250-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013250-77.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROBERTO DORNER 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 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. PRELIMINARMENTE DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO A preliminar de Inépcia da petição inicial 

por falta de comprovante de endereço em nome do autor deve ser 

rejeitada, tendo em vista que a presente demanda foi distribuída na 

comarca deste juízo que igualmente é sede de várias agências/filiais da 

reclamada. Sendo por assim este juizado igualmente competente para 

julgar a presente, ante as normas previstas do artigo 4º, I da Lei 

9.099/1995. MÉRITO Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados do Reclamante com referência 

a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, cuja origem alega desconhecer, haja vista que 

afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação 

comercial com a Reclamada que viesse a justificar a restrição em apreço. 

A Reclamada na contestação alegou a regularidade do débito negativado, 

haja vista tal crédito tenha origem na utilização de serviços de telefonia, a 

fim corroborar tais alegações trouxe aos autos imagens de suas telas 

sistêmicas. Sendo assim, a reclamada não logrou comprovar a solicitação 

ou utilização do serviço oferecido, pois, as telas de computador juntadas 

na contestação não são suficientes para a comprovação da contratação. 

O contrato não fora trazido aos autos. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, uma vez 

constatados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, 

quais sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e 

o dano (este, que se passou na esfera moral e material), não resta dúvida 

quanto o nexo de causalidade existente entre as partes. Desta maneira, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. 

Quanto ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. 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). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão 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 comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. 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. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

pagar o Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 
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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. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013250-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013250-77.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROBERTO DORNER 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 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. PRELIMINARMENTE DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO A preliminar de Inépcia da petição inicial 

por falta de comprovante de endereço em nome do autor deve ser 

rejeitada, tendo em vista que a presente demanda foi distribuída na 

comarca deste juízo que igualmente é sede de várias agências/filiais da 

reclamada. Sendo por assim este juizado igualmente competente para 

julgar a presente, ante as normas previstas do artigo 4º, I da Lei 

9.099/1995. MÉRITO Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados do Reclamante com referência 

a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, cuja origem alega desconhecer, haja vista que 

afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação 

comercial com a Reclamada que viesse a justificar a restrição em apreço. 

A Reclamada na contestação alegou a regularidade do débito negativado, 

haja vista tal crédito tenha origem na utilização de serviços de telefonia, a 

fim corroborar tais alegações trouxe aos autos imagens de suas telas 

sistêmicas. Sendo assim, a reclamada não logrou comprovar a solicitação 

ou utilização do serviço oferecido, pois, as telas de computador juntadas 

na contestação não são suficientes para a comprovação da contratação. 

O contrato não fora trazido aos autos. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, uma vez 

constatados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, 

quais sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e 

o dano (este, que se passou na esfera moral e material), não resta dúvida 

quanto o nexo de causalidade existente entre as partes. Desta maneira, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme se apurou. 

Quanto ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. 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). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão 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 comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. 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. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

pagar o Requerente 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007606-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON CARLOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 8013805-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROBSON LOURENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

 

INTIME-SE o recorrido para apresentar a Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010981-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 

1010981-53.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDINEI FAQUIR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 - 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 aos débitos de R$ 520,38 e R$ 12,98, que a 

Reclamante desconhece, alega ter cancelado o plano celular (não 

apresentou protocolo) com a requerida e quitado todas as dividas. 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, que não houve pedido de cancelamento 

e sim suspensão por inadimplência e consequentemente teve seu nome 

negativado. O requerente apresenta impugnação genérica, alegando que 

após cancelamento do plano quitou todos os débitos com a requerida, 

porém não traz nenhum comprovante de pagamento. 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 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 FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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. 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: 8020094-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VITOR GARCIA (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)

 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, intimo as partes, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionem o feito, requerendo o 

que entenderem devido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006790-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEIDE MEDEIROS (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 do exequente, para se MANIFESTAR acerca da NÃO 

LOCALIZAÇÃO do devedor e/ou de bens penhoráveis, e para indicá-los, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 

Quarta-feira, 12 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: 1004923-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLENE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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 . Quinta-feira, 12 de Julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ZANOVELLO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013667-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLARICE ZANOVELLO 

PRIETO REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Vistos etc. I – 

Considerando a certidão de ID. 14110544, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 04 de outubro de 2018, às 

9h30min; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006553-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UALAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1008095-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA REFFATTI JULIANOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1008095-81.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

5.268,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELENA REFFATTI 

JULIANOTI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1008095-81.2017.8.11.0015; Valor 

causa: R$ 5.268,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 12 de julho de 

2018 Atenciosamente. LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011466-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA TOMAZ DO AMARAL (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)

 

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: 1004925-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (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: 

1004925-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCILENE FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 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, 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?. Oportuno mencionar que: ?(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)?. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Verifico que a lide versada nestes autos cuida da 

inércia das Reclamadas sob alegação de que no dia 28/09/2016, a autora 

alegou ter recebido uma ligação, na qual uma pessoa em nome da ré 

consignou diversas informações de ofertas, a qual foi aceita o plano de 

R$ 76,39 (setenta e seis reais e trinta e nove centavos), no entanto aduz 

que a ré não cumpriu a cobrança do valor ofertado. Pois bem. Inicialmente, 

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; artigo 6º, VI 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. O principal ponto 

controvertido da demanda consiste em esclarecer se houve ou não falha 

na prestação de serviços das rés, consistente no não cumprimento de 

cobrança do valor ofertado pelo plano e aceito pela reclamante, qual seja: 

a. R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) referente ao Plano de 

Telefone Fixo 200 minutos; b. R$ 60,49 (sessenta reais e quarenta e nove 

centavos) referente ao plano de internet de 10MB; c. totalizando a quantia 

de R$ 76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos) mensais. Ao se 

tratar de relação típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a 

rege, a qual está condensada no Código de Defesa do Consumidor que 

estipula em seu art. 6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da 

prova quando houver verossimilhança da alegação ou quando o 

consumidor for hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré 

provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, 

II, do Código de Processo Civil), consistente em demonstrar a correta 
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prestação dos serviços. Verifico que a reclamada não se desincumbiu de 

seu ônus de prova (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz 

aos autos elementos suficientes a comprovarem o cumprimento do valor 

ofertado pelo plano contratado a reclamante na forma estipulada. É notório 

o descumprimento da oferta realizada pela reclamada do plano contratado, 

visto que as gravações e documentos acostados aos autos comprovam o 

alegado. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. A despeito da irregularidade da cobrança, o que é 

questão superada, não há que se falar em mácula indenizável a atributo 

de personalidade, pois não houve inscrição do autor em cadastro de 

inadimplentes. Aborrecimento com as cobranças indevidas via débito em 

conta que, no caso concreto, não alcançou maior expressão ou teve 

consequências à vida financeira do autor, tampouco existindo prova de 

que este tentou solucionar a questão dos descontos administrativamente 

junto a requerida. Cumpre mencionar que a simples cobrança indevida, por 

si só, não gera obrigatoriedade de condenação por danos morais se não 

comprovada ou constatada situação causadora de sofrimento intenso ou 

ofensa à imagem do consumidor, atingindo os seus direitos de 

personalidade tutelados no art. 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, 

o que não ocorreu neste caso. O fato narrado é caracterizado como mero 

aborrecimento e contratempo a que estão sujeitas as pessoas na vida 

cotidiana. Logo, seria o caso de julga improcedente o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, CONDENAR a 

requerida na obrigação de fazer para manter a cobrança mensal do plano 

contratado pela autora no valor de R$ 76,40 (setenta e seis e quarenta 

centavos), bem como, restituir, na forma simples, a importância de R$ 

44,61 (quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) acrescidos de 

correção monetária, pelo INPC a partir do efetivo pagamento e juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da prolação desta sentença, e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1008028-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR 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: 

1008028-19.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEMAT CELULAR 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. MÉRITO O reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar os débitos que levaram a 

Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito 

SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem o reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito, 

colacionando apenas telas sistêmicas à contestação. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. No que concerne aos danos morais, em 

análise à contestação apresentados pela Reclamada, a mesma informa 

que constam outras restrições em nome da parte reclamante, porém, 

sendo esta a restrição a mais antiga, não se aplica no presente caso a 

Súmula 385 do STJ. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Analisando-se detidamente os 

fatos, percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo (dano) que a 

reclamante sofreu em sua reputação decorreu diretamente da negativa de 

fornecimento de serviços da reclamada Acaso não tivesse ocorrido a 

inscrição no cadastro negativo de proteção ao crédito, a reclamante não 

teria saído da normalidade do seu estado anímico, restando abalada as 

suas emoções. Desta maneira, estando presentes os três elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. A rigor no 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). 

Ademais, não há necessidade para a caracterização do dano moral 

reflexos econômicos uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da 

conduta da reclamada, um dos direitos da personalidade da autora, tendo 

ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. 

Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada 

pelo reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão 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 de crédito suportado pela autora, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

requerente e do requerido, 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 da requerente e requerido, bem como a existência 

de outras negativações posteriores. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de 
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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). Ademais, mostra-se 

justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já 

que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma 

praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela Reclamante em desfavor do 

Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A. para: I) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais 

corrigido 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 parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais). 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: 1010448-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILY FONTES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1010448-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAMILY FONTES FRANCA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, as partes realizaram acordo (id. 

11274544), postulando pela sua homologação. Posto isso, Homologo o 

acordo firmado, julgando extinto o feito com resolução do mérito, o que 

faço com forte na norma do art. 487, inciso III, “b” do NCPC. Arquive-se. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006828-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOARES (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1006828-74.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 71,96; 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. 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 SINOP, 12 de julho de 2018 MARIANA 

RACHID JAUDY 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: 1006633-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006072-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. 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: 1006072-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NASCIMENTO FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003195-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ANATONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA VANESSA GIROTTO DA SILVEIRA OAB - MT0014898A 

(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)

 

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. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. Eis a 

síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo 

a analise do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela 

Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. Apresentou documentos que comprovam a cessão 

do crédito, bem como, a notificação da devedora, o que aliás, mostra-se 

até prescindível. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA 
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão 

de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Logo, a cobrança mostra-se legitima e não 

há que se falar em declaração de inexistência de débito. “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. Deixo de condenar em custas e honorários, ante o 

exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA 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: 

8010683-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUZINETE ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI 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: 8010683-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA 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: 

8010683-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUZINETE ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI 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: 8013151-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013151-10.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: ANA PAULA DIAS DOS SANTOS 

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: 8010952-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(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 Processo: 

8010952-15.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 22.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS, ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 

Parte Ré: 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. DO MÉRITO Trata-se de Ação proposta por 

VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS e Outra em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando 

indenização por danos morais pela interrupção de sua energia, por um 

período de 92 (noventa e dois) dias, sendo que encontrava-se com o 

pagamento em dias. Contestando a inicial, a Reclamada alega que não 

praticou qualquer ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais. Pois 

bem. Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da aplicação das 
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normas do Código Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de 

serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento já 

sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do 

Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, 

no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades 

elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a 

expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] 

§ 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração [...]”. Assim, tem-se que a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por um longo período de 92 (noventa e 

dois) dias, foi indevida, causando para a Reclamante danos tanto materiais 

como morais, por se tratar de serviço essencial. Não há como acolher a 

tese da parte reclamada, alegando que não cometeu nenhum ilícito, pois o 

prazo de interrupção foi consideravelmente longo, perdurou por 

praticamente 03 (três) meses. Sem delongas, diante da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

Reclamante ter sido ilegal, demonstra a obrigatoriedade da Reclamada em 

reparar os danos ocasionados a parte autora diante da má prestação do 

seu serviço. No que tange à indenização por danos morais vê-se que 

emerge a responsabilidade da Ré em indenizar a parte Autora diante da 

suspensão de fornecimento de energia elétrica. Quanto aos danos morais, 

a jurisprudência pátria é uníssona em entender que havendo suspensão 

indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, é cabível 

indenização pelos danos morais sofridos. Veja-se: CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA NÃO 

VERIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO. 1 - Restou demonstrada nos autos a 

ilicitude do ato praticado pela parte Recorrente que, em nítida falha na 

execução do seu mister, sem verificar o adimplemento da fatura, efetuou o 

corte do serviço de energia elétrica dispensado ao Recorrido. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, na forma 

do art. 37, §6º da CF. Dano moral que decorre do próprio ato ilícito. 2 - Não 

há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em suspender os serviços por débitos 

que não eram devidos pela parte Reclamante, implica em dano moral 

passível de indenização, posto que demonstrada a conduta 

culposa/negligente da concessionária de energia. 3 - Em tal hipótese, 

sendo a energia elétrica essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, é 

evidente que o usuário, com essa atitude imprópria da concessionária, em 

cuja espécie é aplicável o disposto no artigo 14 da Lei nº 8.078/90, sofreu 

danos de natureza moral, estes representados pelo sensível desconforto 

a que ficou submetido no período em que a energia elétrica deixou de lhe 

ser fornecida estando, pois, demonstrada a presença dos pressupostos 

da obrigação de indenizar 4 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 5 - Mantém-se o valor da indenização 

por danos morais R$-15.000,00 -, quando proporcional e razoável. 6 - 

Recurso conhecido e não provido. (RI, 1039/2012, DR. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

02/10/2012, Data da publicação no DJE 11/10/2012) [grifou-se] Neste 

esteio, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – 

ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A fixação do valor 

da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do 

ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do 

possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na 

intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor 

atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de 

proporcionalidade e razoabilidade. (Ap. 64198/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Nada obstante, o dano moral 

nas circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando à 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. É o 

caso dos autos, onde a parte Autora em decorrência do ato ilegal 

praticado pela Ré, sentiu-se constrangida pela suspensão de energia 

elétrica em sua residência, o que demonstra, por si só, a perturbação e 

desassossego suportados. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua 

reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição 

Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. DISPOSITIVO Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos e, em consequência 

CONDENO A RECLAMADA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

de indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros 

de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a 

partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 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: 8010635-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PRISCILA AISSA FUJIKI GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA TRAJES A RIGOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ELMANO PINTINHA BARTOLO OAB - SP31660 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010635-17.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico, 

que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem como, que 

a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o recolhimento do 

preparo. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES. SINOP, 12 de julho de 2018 

MARIANA RACHID JAUDY 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: 1002972-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002972-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. DAS PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

litispendência e conexão arguida pela parte requerida, visto que, na 

hipótese "sub judice", ainda que ambos os litígios consistam em AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA ajuizadas por Elias da Silva, com fulcro no mesmo objeto, 

com o mesmo pedido, verifica-se que a reipersecutória (n. 

1002971-54.2016.8.11.0015), foi extinta, sem resolução de mérito, 

conforme o art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, em decorrência inércia do 

autor. Ademais, constata-se que a pretérita demanda encontra-se 

definitivamente arquivada, inexistindo qualquer disputa com relação às 

custas processuais. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de adesão de serviços contratados pelo requerente, 

bem como, cópia dos documentos pessoais do mesmo e telas do seu 

sistema interno com registros e informações (id. 9901691 - Pág. 5/7), 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Ademais, há 

nos autos prova indicativa de que o autor adimpliu faturas referentes aos 

serviços prestados pela ré, o que indica, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Acrescenta-se ainda, que o 

extrato de consulta do SPC/SERASA juntado pelo autor no id. 5787399 

demonstra que não há negativa do requerido em nome do requerente. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu. 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011713-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA NUNES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 8012284-51.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MICHALISZYN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012284-51.2015.8.11.0015 REQUERENTE: RICARDO MICHALISZYN 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS 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; 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010443-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALMEIDA MARQUES 02310006181 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT14969 (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

8010443-84.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: LUCIANA APARECIDA 

DA SILVA Endereço: Rua VITÓRIA, 276, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-162 Promovido(s) Nome: ALINE ALMEIDA MARQUES 

02310006181 Endereço: Travessa AQUARIUS, 37, SALA 01, JARDIM 

ALVORADA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Tipo de Ação [LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: 

R$ 28.456,31 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop A presente carta, 

extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s)para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015). Quinta-feira, 12 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: 8012998-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO TOCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO OSCAR SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012998-74.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SABINO TOCHETTO 

EXECUTADO: ILO OSCAR SOARES DA SILVA Vistos, etc. Em que pese a 

TEMPESTIVIDADE do recurso acostado aos autos, tenho que o mesmo é 

DESERTO, eis que, não há recolhimento de preparo, nem mesmo, pedido 

de gratuidade recursal; Neste sentido dispõe o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/95: “Art. 42. (omissis); §1º O preparo será feito, independente de 

intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção.”(destacamos) Sendo assim, não há necessidade de 

intimação da parte para que a mesma recolha as custas referentes ao 

recurso interposto, nem mesmo admite-se a complementação intempestiva, 

a teor do Enunciado n.º 80 do FONAJE, in verbis: “ Enunciado 80 – O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva.” Logo, DECLARO 

DESERTO o presente Recurso, eis que, não houve o devido e oportuno 

recolhimento do preparo e nem pedido de gratuidade processual. Com o 

trânsito em julgado da r. sentença, o que deverá ser CERTIFICADO nos 

autos, e em nada sendo requerido em 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 87416 Nr: 4866-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PEPINELLI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOP PLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. - ME, MICHEL PIERRE DE 

SOUZA CINTRA, G1 COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, 

WOLFGANG LEO ARRUDA HERZOG - OAB:MT/6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VILAR DE 

CASTRO - OAB:204228

 Sendo assim, INDEFIRO o petitório retro, eis que incabível a pretensão 

avocada, ao passo que determino a INTIMAÇÃO do exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos concluso para ulteriores 

deliberações.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006846-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006846-61.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RODRIGO BUENO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ELBIO ROBERTO VOLKWEIS Vistos, etc. 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 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, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005988-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005988-64.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: ESTER DO AMARAL 

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 
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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, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001191-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: NORTON SANTOS 

CARVALHO 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, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-22.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012273-22.2015.8.11.0015. REQUERENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS 

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, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA TEREZINHA FUMAGALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008228-26.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: VANIA TEREZINHA FUMAGALI 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, 12 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009169-73.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: DANIEL FRANCISCO CANDIDO 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, 
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conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 12 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FRANCISCO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001722-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA KRAEMER ORFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008685-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DIAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (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: 8013727-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA SOARES (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)

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: 1001889-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOUZA DO NASCIMENTO (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)

ALESSANDRA DIAS PAPUCCI OAB - SP274469 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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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: 1002938-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINA SOUZA BARRETOS DA SILVA (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: 1006719-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HARNISCH (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: 1008051-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENALVA BARBOSA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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: 1007577-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO GALVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 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 
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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: 1006782-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006782-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

RODRIGUES REQUERIDO: A R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários à comprovação de suas alegações. Aduz o 

requerente que no mês de abril de 2018, foi surpreendido por uma 

cobrança realizada pela empresa requerida, no valor de R$ 1.719,09, 

referente a abastecimento e compra de produtos supostamente 

autorizados por ele. Estende afirmando que na oportunidade informou que 

jamais abasteceu ou autorizou que qualquer pessoa abastecesse ou 

adquirisse produtos em seu nome, utilizando-se de crediário da empresa 

requerida. Verbera que após o ocorrido, tentou financiar um veículo para 

trabalho, mas foi informado pelo banco que o financiamento não poderia 

ser realizado, em razão de protesto em seu nome. Pugna pela antecipação 

da tutela para que seja excluído seu nome do cartório de protestos do 

Município de Novo Progresso, Estado do Pará. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o 

caso dos autos, uma vez que o requerente alega que nunca abasteceu ou 

autorizou que qualquer pessoa abastecesse ou adquirisse produtos em 

seu nome junto à requerida, e que, além disso, as assinaturas da nota 

promissória não conferem com a sua e que sequer consta seu nome nos 

títulos, o que se trata de verdadeira prova negativa, cabendo à 

demandada comprovar a licitude da cobrança. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa. (Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010). No 

mesmo viés, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO. 

Se o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência 

de relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do 

protesto deve ser submetido ao juiz da causa. Tendo a parte ingressado 

com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no 

DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado como 

flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros de negativação, quando o débito encontra-se 

em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se 

alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se 

podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como 

meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte 

hipossuficiente na relação de consumo. De mais a mais, estando o débito 

em discussão deve ser concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de 

medida reversível e não há dano inverso, bem como que a demanda versa 

acerca de direito consumeirista, onde há a inversão do ônus probatório, 

devendo, portanto, a requerida demonstrar a legalidade da inclusão do 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, repetindo que o 

débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e DEFIRO a LIMINAR. I - Sendo assim, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome do requerente no Cartório do Único Ofício do município de 

Novo Progresso – Estado do Pará, com o consequente cancelamento 

provisório do protesto objeto do feito; II - EXPEÇA-SE ofício ao Cartório do 

Único Ofício do município de Novo Progresso – Estado do Pará, solicitando 

o cumprimento da presente decisão. III - Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. IV - Sem prejuízo do exposto, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e cite-se a reclamada para 

comparecimento, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita 

ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo o 

presente como CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANA VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004652-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GERMANA VIEIRA SOUSA 

REQUERIDO: PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 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. De início, rejeito a 

preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque 

basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a 

reclamada afastar a presunção da referida declaração de forma a 

demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas 

judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há 

condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme 

comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Ainda, rejeito a preliminar de carência 

da ação, vez que a tentativa de resolução extrajudicial, embora 

recomendável, não cria óbice à propositura da ação, de forma que 

convém aplicar o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a ilegitimidade dos débitos cobrados pela prestação 
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de serviços odontológicos, incumbência que lhe seria atribuída até na 

regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, 

incumbia à parte apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito da parte autora, o que não se vislumbra dos autos. Verifica-se que 

a ré autorizou o atendimento dos pacientes conveniados ao seu Plano 

Odontológico e a autora, de fato, prestou os serviços, conforme vasta 

documentação anexa e, além disso, enviou mediante carta com aviso de 

recebimento as Guias de Tratamento Odontológico assinadas pelos 

pacientes à Requerida para pagamento para o endereço informado pela 

Requerida. Por outro lado, a ré não apresentou prova de que “inúmeras 

vezes orientou a autora quanto às divergências apontadas nas 

cobranças, solicitou os documentos faltantes em um prazo de 30 (trinta) 

dias, facultando, ainda, à mesma, a indispensável interposição de recurso 

de glosas no mesmo prazo (30 dias), no qual poderia ter justificado a 

ausência de documentos e fazer o conserto das guias, todavia, a autora 

optou por não apresentar à Ré quaisquer esclarecimentos por meio de 

recurso”. E, ainda, a ré não apresentou prova de quitação dos serviços 

prestados alegados na inicial, de forma que ressai a verossimilhança das 

alegações da autora que, inclusive, apresentou diversos documentos que 

provam a efetiva prestação dos serviços. Desta feita, de se julgar 

procedente o pedido de indenização por danos materiais para condenar a 

requerida ao pagamento dos valores de R$ 1.019,28, R$ 2.317,03 e R$ 

796,05 de acordo com o contrato de prestação de serviços celebrado em 

01.07.2016 e ao pagamento dos valores de R$ R$ 63,70, R$ 628,52, R$ 

42,00, R$ 42,00, R$ 362,94, R$ 420,64, R$ 426,64, R$ 45,00, R$ 327,28, 

R$ 63,70, R$ 222,89, R$ 445,90 em relação aos atendimentos realizados 

durante o credenciamento. Todavia, a parte autora não demonstrou que os 

fatos narrados lhe causaram prejuízos passíveis de indenização por 

danos morais, sendo este pedido improcedente. Como é de conhecimento, 

numa ação de cunho indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido 

não basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os 

pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o 

ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a 

ação do agente e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte 

reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após analisar os 

autos, nota-se que não há prova de danos na esfera personalíssima do 

requerido, situação que, sem dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. 

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Nesta linha, rejeito o pedido de danos 

morais por ausência de demonstração prejuízos extrapatrimoniais ao 

autor, seguindo a posição da jurisprudência, in verbis: “(...) Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). 

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

MORTE DE ANIMAL POR ELETROCUSSÃO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Empresa de energia elétrica que responde 

objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores. Ausência de 

documentos comprobatórios da tese defensiva no sentido de que inexistiu 

a oscilação de energia elétrica na data dos fatos mencionada na petição 

inicial. Dano material comprovado. Não obstante a oscilação de energia 

elétrica que cause a morte de animais gere aborrecimento e prejuízo 

material, pela qual é responsável a concessionária do serviço público, tal 

situação não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem a 

compensação por dano moral. Recurso parcialmente provido 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 102275520138110020/2016, , 

Turma Recursal Única do TJ/MT, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

05/04/2016) É necessário consignar, por fim, que o mero descumprimento 

contratual enseja dano moral e que as partes tiveram a ampla possibilidade 

de produção de provas, sendo que o rol das consideradas válidas pelo 

nosso ordenamento jurídico é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem 

alega o ônus de provar a veracidade de suas afirmações. Diante de todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida ao pagamento da quantia para condenar a 

requerida ao pagamento dos valores de R$ 1.019,28, R$ 2.317,03 e R$ 

796,05 de acordo com o contrato de prestação de serviços celebrado em 

01.07.2016 e ao pagamento dos valores de R$ 63,70, R$ 628,52, R$ 

42,00, R$ 42,00, R$ 362,94, R$ 420,64, R$ 426,64, R$ 45,00, R$ 327,28, 

R$ 63,70, R$ 222,89, R$ 445,90 em relação aos atendimentos realizados 

durante o credenciamento, montante que deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir do vencimento de cada obrigação e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpre-se. SINOP, 11 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008529-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR ANCELMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12178421. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral, bem como suspensão do feito 

ante a afetação do tema para julgamento pelo rito dos Recursos 

Repetitivos dos REsp nº 1.525.134/RS e 1.525.174/RS; por fim trouxe aos 

autos gravação aduzindo servir de prova para a contratação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. A sentença embargada foi clara em fundamentar a 

ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de 

relação jurídica entre as partes. Oportuno destacar que a gravação 

trazida aos autos com os presentes Embargos (id nº 12224461) trata-se 

de versão completa do áudio juntado em sede de contestação (id nº 

10153368). O art. 435, parágrafo único, CPC permite a juntada de 

documentos já existentes, quando demonstrado e justificado o 

impedimento de o fazê-lo antes. Descarta-se sua exclusão do presente 

feito, eis que trata-se de prova, onde não se vislumbra a má-fé em sua 

ocultação; porém, seu aporte aos autos tem nítido teor em vista à 

rediscussão do mérito o que, reitera-se, não é possível em sede de 

Embargos de Declaração, devendo a parte Embargante valer-se do 

recurso adequado para tanto. Por fim, quanto à aludida suspensão é 

oportuno efetuar a distinção deste caso concreto em relação ao afetado 

ao julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois além de 

tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta prejudicada sua 

análise ante a operação da preclusão, eis que não constou no rol de 

argumento apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 
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da sentença proferida no id nº 9796666. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral, bem como suspensão do feito 

ante a afetação do tema para julgamento pelo rito dos Recursos 

Repetitivos dos REsp nº 1.525.134/RS e 1.525.174/RS; por fim trouxe aos 

autos gravação aduzindo servir de prova para a contratação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. A sentença embargada foi clara em fundamentar a 

ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de 

relação jurídica entre as partes. Oportuno destacar que houve a 

decretação de revelia da parte Embargante, nos termos do art. 20, eis que 

houve sua citação em 09.05.2017, conforme demonstra o AR citatório (id 

nº 8207510) para comparecimento à audiência de conciliação em 

11.05.2017 (id nº 6856118). Logo, houve observância do prazo mínimo 

previsto no Súmula nº 19 da Turma Recursal do TJMT: “O prazo mínimo 

entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas”. Ainda, destaca-se, que a 

parte Embargante, habilitou-se nos autos em 09.08.2017 (id nº 9358082), 

sendo a sentença proferida em 11.09.2017 (id nº 9796666); portanto, 

houve considerável tempo para esta manifestar-se nos autos, contudo 

quedou-se inerte. A gravação juntada aos autos deveria ter sido anexada 

aos autos com a contestação, que não foi apresentada; porém, 

descarta-se sua exclusão do presente feito, eis que trata-se de prova, 

onde não se vislumbra a má-fé em sua ocultação; porém, seu aporte aos 

autos tem nítido teor em vista à rediscussão do mérito o que, reitera-se, 

não é possível em sede de Embargos de Declaração, devendo a parte 

Embargante valer-se do recurso adequado para tanto. Por fim, quanto à 

aludida suspensão é oportuno efetuar a distinção deste caso concreto em 

relação ao afetado ao julgamento na modalidade de recurso repetitivo, pois 

além de tratarem-se de temas diversos, tal argumento resta prejudicada 

sua análise ante a operação da preclusão, eis que não constou no rol de 

argumento apresentados em sede de contestação. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 9796717. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à prova do dano moral e por fim trouxe aos autos 

gravação aduzindo servir de prova para a contratação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. A sentença embargada foi clara em fundamentar a 

ocorrência do dano moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de 

relação jurídica entre as partes. Oportuno destacar que houve a 

decretação de revelia da parte Embargante, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95, eis que houve sua citação em 09.05.2017, conforme 

demonstra o AR citatório (id nº 8207606) para comparecimento à 

audiência de conciliação em 11.05.2017 (id nº 6848847). Logo, houve 

observância do prazo mínimo previsto no Súmula nº 19 da Turma Recursal 

do TJMT: “O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas”. 

Ainda, destaca-se, que a parte Embargante, habilitou-se nos autos em 

09.08.2017 (id nº 9362137), sendo a sentença proferida em 11.09.2017 (id 

nº 9796717); portanto, houve considerável tempo para esta manifestar-se 

nos autos, contudo quedou-se inerte. A CONTRADIÇÃO que autoriza a 

interposição dos presentes Embargos é a existente entre os fundamentos 

da sentença embarga; é cristalino que a sentença não pode ser 

contraditória com um documento que sequer havia sido juntado aos autos 

pela parte Embargante, por inércia da própria. O contrato juntado aos 

autos deveria ter sido anexada aos autos com a contestação, que não foi 

apresentada; porém, descarta-se sua exclusão do presente feito, eis que 

trata-se de prova, onde não se vislumbra a má-fé em sua ocultação; 

porém, seu aporte aos autos tem nítido teor em vista à rediscussão do 

mérito o que, reitera-se, não é possível em sede de Embargos de 

Declaração, devendo a parte Embargante valer-se do recurso adequado 

para tanto. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008503-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 9796717. A parte Embargante aduziu 

CONTRADIÇÃO quanto à fixação do termo inicial da incidência dos juros 

moratórios, bem como quanto à prova do dano moral. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca 

a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. 

A sentença embargada foi clara em fundamentar a ocorrência do dano 

moral in re ipsa, seguindo pacífico entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, ante a ausência de prova da existência de relação jurídica 

entre as partes. Quanto à pleiteada mitigação da Súmula 54, STJ, tal 

argumento atinge diretamente o mérito da demanda, motivo pelo qual não 

cabe sua revisão em sede de Embargos de Declaração devendo a parte 

Embargante valer-se do recurso adequado para tal fim. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005369-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 momendo da distribuição da demanda . Estabelece o art. 51, I 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012332-73.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A ARCE - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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. O patrono da parte Embargante 

menejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBRITAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Requerente, 01 (uma) URH, expeça-se as 

competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. REVOGO a decisão proferida no id nº 14072288 eis 

que não guarda pertinência temática com o presente feito. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 227181 Nr: 3965-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIEL JOSÉ FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Código n° 227181

Vistos,

 Considerando o teor da petição de fls. 515/516, oportunidade em que o 

Dr. causídico informou que no dia 11/07/2018, acontecerá na comarca de 

Cuiabá, o julgamento do HC 1004789.18.2018.8.11.0000, pela Terceira 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no qual aquele estará presente e, 

fará sustentação oral, verifico que resta prejudicada a realização da 

Sessão de Julgamento outrora aprazada.

Importa ressaltar, que o ofício nº 0905/2018/ADM/RFR (fls. retro), 

expedido pela diretoria do Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, 

informa que entre os dias 11/07/2018 e 12/07/2018 será deflagrada uma 

paralização no sistema penitenciário de Mato Grosso, inviabilizando assim, 

a apresentação do réu Lediel José Felisberto, para a Sessão de 

Julgamento.

 Dessa forma, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 09/10/2018 

às 08h30 min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302003 Nr: 9613-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JOHNNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos,

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 527. Prossiga-se no 

cumprimento do decisum de fl. 435/436, abrindo-se vista dos autos a 

defesa dos acusados para apresentarem memoriais.

Cumpra-se.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 198570 Nr: 1458-39.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - OAB:M/ 

13.824

 Vistos.

1 - Considerando que a audiência anteriormente aprazada não se realizará 

em razão do teor da Portaria de n. 841/2017-PRES, (fl. 192), a qual 

declarou o dia 02/07/2018 como ponto facultativo, designo o dia 27 de 

agosto de 2018, às 15h00min, como nova data e horário para a realização 

da solenidade.

2 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e sua advogada conforme 

fls. 87/88, 109, 173/181, acerca da audiência, bem como intime-se o 

reeducando para comparecer à solenidade.

3- Prossiga-se, com urgência, no cumprimento do que foi determinado na 

deliberação judicial proferida em 21.05.2018, acostada à fl. 189/189v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 326586 Nr: 7429-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FERREIRA ROSALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Cód: 326586

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada EURIDES PARRON PARRON, inscrita na OAB/MT sob o nº 

20.179, para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto. Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 253825 Nr: 68-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FERREIRA ROSALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Cód: 253825

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada EURIDES PARRON PARRON, inscrita na OAB/MT sob o nº 

20.179, para que no prazo legal se manifeste nos autos quanto ao cálculo 

de liquidação da pena de fl. 102. Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon – 

Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 151549 Nr: 12618-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO DOS SANTOS LAUTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Cód: 151549

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada CLEUSA TERESINHA HUABERT, inscrita na OAB/MT sob o nº 

19234, para que no prazo legal se manifeste nos autos. Belª Laura Joanir 

Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 283446 Nr: 17956-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Cód: 283446

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada ANA PAULA KONZEN, inscrita na OAB/MT sob o nº 22.394, 

para que no prazo legal se manifeste nos autos quanto ao cálculo de pena 

de fl. 96. Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 321196 Nr: 3850-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Cód: 321196

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar as 

advogadas CLEUSA TERESINHA HAUBERT inscrita na OAB sob o nº 

19.234 e ANA PAULA KONZEN, inscrita na OAB/MT sob o nº 22.394, para 

que no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Belª 

Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 198570 Nr: 1458-39.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - OAB:M/ 

13.824

 Autos: 198570

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que considerando o permissivo legal, é o presente para 

Intimar Drª Djane Nadari (OAB/MT nº 13.824, para que manifeste cerca da 

decisão de fls. 189/189vº e decisão de fls. 193, para que fique ciente da 

audiência designada para o dia 27 de agosto de 2018, às 15:00, na Sala 

de Audiência da Terceira Vara Criminal.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop-MT, 12 de julho de 2018.

 Silvia Luiza Nunes Tagliari

 Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 320143 Nr: 3176-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Cód: 320143

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar as 

advogadas CLEUSA TERESINHA HAUBERT inscrita na OAB sob o nº 

19.234 e ANA PAULA KONZEN, inscrita na OAB/MT sob o nº 22.394, para 

que no prazo legal, apresentem contrarrazões ao recurso interposto. Belª 

Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 317762 Nr: 1486-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Cód: 317762

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar as 

advogadas CLEUSA TERESINHA HAUBERT inscrita na OAB sob o nº 

19.234 e ANA PAULA KONZEN, inscrita na OAB/MT sob o nº 22.394, para 

que no prazo legal, apresentem contrarrazões ao recurso interposto. Belª 

Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 305486 Nr: 11879-83.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT

 Cód: 305486

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado RICARDO FERREIRA DA SILVA inscrito na OAB sob o nº 

16.034-A, para que no prazo legal, se manifeste nos autos quanto ao 

cálculo de multa de fl. 36/37. Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon – 

Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 215949 Nr: 15616-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Cód: 215949

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar o 

advogado NEVIO PEGORARO inscrito na OAB sob o nº 6.904-B, para que 

no prazo legal, se manifeste nos autos. Belª Laura Joanir Costa Leite 

Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 316517 Nr: 573-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Cód: 215949

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogado ANA PAULA MOURA inscrita na OAB sob o nº 21.111/O, para 

que no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Belª 

Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 326199 Nr: 7176-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 Cód: 326199

CERTIDÃO

 Certifico que expedi a presente certidão com a finalidade de intimar a 

advogada ANA PAULA MOURA inscrita na OAB sob o nº 21.111/O, para 

que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso interposto. 

Belª Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191897 Nr: 13530-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICENTE PEREIRA DA SILVA NETO, 

Filiação: Francisco Antonio Sousa Pereira e Deuselite Maria de Sousa 

Pereira, data de nascimento: 04/05/1978, brasileiro(a), natural de Picos-PI, 

convivente, serralheiro, Telefone 9664-8281. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 508,93 (Quinhentos e oito reais e noventa e 

tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de gerar dívida ativa e anotações no 

cartório Distribuidor..

 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, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 11 de julho de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 255906 Nr: 1348-69.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIDA RIBEIRO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Certifico conforme autorizado pelo artigo 1.686 da CNGCGJ/MT e 

Provimento 052/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado(a) do(a) 

requerido(a), Dr. Wellington Silva Rocha, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se e requerer o que entender de direito acerca dos 

documentos de fls. 64/66 e f. 68.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 14135 Nr: 442-56.1995.811.0002

 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: DEONINO LEITE DA SILVA, ADELINA ROSA DE 

MORAES, ERZILA OLIVEIRA DE MORAES, DARZIR LEITE DE PAULA, 

NEUSA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, DUARTE DE ALMEIDA FORTES, 

ALBERTO LEITE DA SILVA, EDITE LEITE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCINDA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:3845/MT, Tássia Marcela Lourenço de Melo - 

OAB:estagiária

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade 

de justiça que ora defiro.Desde já, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante substituição por cópias.Observada as formalidades 

legais, arquive-se os autos, mediante as regulares baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445210 Nr: 9512-62.2016.811.0002

 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: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente, via edital, para dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fls. 62/63).

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado sem qualquer 

manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive tentada sua 

intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou prejudicada.

 Diante de tal cenário, foi determinada a intimação da autora por edital, 

inclusive, a pedido da própria Defensora que assiste a parte, uma vez que 

não conseguiu manter contato com a mesma.

Destarte, a requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 216945 Nr: 12385-16.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGOeCVOrpsmMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para trazer 

aos autos o valor atualizado da dívida alimentar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

II – Cumprido o item anterior, voltem-me conclusos para apreciação.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 389401 Nr: 4958-21.2015.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 406 de 487



 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICCDC, JCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299791 Nr: 20422-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSZDS, GIRANNY LALESKA ZANCA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 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 14/8/2018, às 16h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas, advogados e defensores.

III – Sem prejuízo da determinação acima, expeça-se alvará para 

transferência dos valores depositados nos autos para a conta da 

exequente.

IV- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 372177 Nr: 21023-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:12.701B

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fls. 178/178-verso, determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

II - Após o decurso do prazo supra, intime-se a autora, pessoalmente, 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse 

no feito, sob pena de extinção.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 13656 Nr: 7772-60.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO JOÃO FARIAS GOMES PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 

03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À VISTA FORA DE 

CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO SALÁRIO MÍNIMO E 

COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, 

Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 389681 Nr: 5170-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MEDRADO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:MT 4.099

 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 29/8/2018, às 15h00 horas (horário oficial 

de MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Às providências.

IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 317366 Nr: 13728-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCC, ARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10248, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:1.269

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor/ exequente, nos termos do art. 922 do 

CPC.Suspendo ainda o processo em apenso Código: 482143.Cumpra-se. 

Findo o prazo de suspensão, intime-se o(a) patrono(a) do exequente para 

manifestar se o executado cumpriu integralmente o acordo. Desta 

audiência saem as partes devidamente cientificadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 206418 Nr: 2368-18.2008.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029413/7/2018 Página 407 de 487



 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E-J-RVDCDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUÍS DE FREITAS FARIAS 

- UNIVAG - OAB:9752-E, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - UNIVAG - 

OAB:230904/SP, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR -UNIVAG - 

OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

I - Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para trazer 

aos autos o valor atualizado da dívida alimentar e respectivo cálculo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

II – Cumprido o item anterior, volte-me concluso.

III - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400786 Nr: 11742-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSBDS, EBDL, LCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abrahan Lincoln de barros 

Ferreira ( UNIVAG) - OAB:8.777, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, UNIVAG - OAB:, VANESSA 

CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - OAB:OAB/MT-9175/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a atualização do sistema, reenvio para 

publicação o r. despacho que designou audiência de instrução e 

julgamento: ... II- Fixo como ponto controvertido a capacidade para a 

interditanda exercer os atos da vida civil. III- Diante da natureza da 

controvérsia defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva da 

interditanda e de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). 

IV- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/08/2018, às 15:10 horas, ocasião que serão ouvidas, a interditanda e 

eventuais testemunhas a ser arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja reali-zada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela 

seja consolidada. VII- Expeça-se mandado para intimação das 

testemunhas a serem arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 

455, § 4º, INCISO IV). VIII- Notifique-se o representante do Ministério 

Público. IX - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320750 Nr: 17155-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFL, SDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - 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 1 (um) 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.: 293668 Nr: 13666-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWDS, AFDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15802, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - 

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 (um) 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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002893-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

S. M. D. S. (TESTEMUNHA)

S. R. D. N. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002893-65.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda (id. 9625550- pág. 01/03). Havendo interesse das partes na 

conciliação, designe-se data próxima para sua realização, cientificando-se 

as partes por telefone e através da Defensoria Pública. Intime-se o 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de Maio de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004802-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONE MARIA ALMEIDA SAMPAIO COELHO (REQUERENTE)

JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO (REQUERENTE)

H. A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR FRANCISCO COELHO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004802-11.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Intimação dos Advogados do Inventariante para ciência e 

cumprimento da decisão de ID 13901956. Várzea Grande/MT, 12 de julho 

de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004802-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONE MARIA ALMEIDA SAMPAIO COELHO (REQUERENTE)

JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO (REQUERENTE)
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H. A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR FRANCISCO COELHO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004802-11.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Intimação dos Advogados do Inventariante para ciência e 

cumprimento da decisão de ID 13901956. Várzea Grande/MT, 12 de julho 

de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978/O (ADVOGADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO CIRQUEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004581-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Representante do Ministério Público 

e aos Advogados da parte autora para ciência da certidão que designou 

audiência de ID 14135801. Várzea Grande/MT, 12 de julho de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008976-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LEONIR NAZARIO DE MORAES (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ANNA ANGELICA NAZARIO DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

LUCI NAZARIO DE MORAES BUENO (REQUERENTE)

LIANIL NAZARIO DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR NAZARIO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008976-97.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Autora, para que no prazo de 10 (de) dias dê andamento ao feito, Várzea 

Grande/MT, 12 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008769-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANIELLI NUNES DE BRITO FERNANDES (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008769-98.2017.8.11.0002. Vistos, etc. Em virtude 

da manisfestação da requerida, Id. 12963133, reconhecendo a 

procedência do pedido inicial, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida 

nos autos e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, III, a do CPC. Isentos de custas, eis que defiro a AJG a 

requerida (id. 12963133). Oficie-se ao empregador do autor para que 

cessem os descontos realizados em sua folha de pagamento referente a 

pensão alimentícia. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. 

Registre-se. Após o trânsito em julgado arquive-se. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001464-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1001464-29.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Representante do Ministério Público 

e ao Advogado da parte autora, para ciência da decisão de ID 13663681 e 

da certidão que designou audiência de ID 14142963. Várzea Grande/MT, 

12 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005108-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILLER MANOEL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEUSA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

MILEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO SANTANA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005108-48.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

para no prazo de 15(quinze) dias promover atendimento INTEGRAL de 

Manifestação da PGE (Id5865909); ainda, no mesmo prazo, manifestar 

acerca da Diligência sob Id6716349. VÁRZEA GRANDE, 12 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001477-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. L. D. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

H. S. D. M. (TESTEMUNHA)

M. G. A. D. G. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001477-96.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando intimação pessoal 

(Id13062678) e habilitação de professor do Núcleo de Práticas Jurídicas 

do UNIVAG (13103842) sem a devida manifestação nos autos até a 

presente data, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono o presente feito novamente ao Curador Nomeado para vistas 
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pelo prazo legal a fim de que exerça o patrocínio dos interesses da 

requerida citada por edital. VÁRZEA GRANDE, 12 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria 

SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005309-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. C. A. G. (REQUERENTE)

P. D. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA OAB - MT10549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005309-69.2018.8.11.0002. REQUERENTE: PAULYENE DE BARROS 

COSTA, RAONI TIBIRICA CAMPOS ALMEIDA GUEDES Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL c/c PARTILHA DE BENSS, 

ALIMENTOS E GUARDA ajuizada por PAULYENE DE BARROS COSTA e 

RAONI TIBIRIÇA CAMPOS ALMEIDA GUEDES, consoante os termos 

pugnados na inicial. Com a inicial vieram documentos. A inicial foi recebida 

(id n. 13895257), momento em que oportunizou-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público. Em parecer acostado no id n. 

14086624, o Parquet manifestou pela procedência do pedido inicial, 

decretando-se o divórcio do casal. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de divórcio consensual, onde os 

requerentes PAULYENE DE BARROS COSTA e RAONI TIBIRIÇA CAMPOS 

ALMEIDA GUEDES pugnam pela decretação do divórcio, extinguindo-se, 

por consequência, o vínculo matrimonial, averbando-se a decisão na 

certidão de casamento no competente cartório de registro civil, para que 

produza os devidos e legais efeitos. Desnecessária a designação de 

audiência conciliatória. Os bens serão partilhados conforme estabelecido 

pelas partes. A guarda do menor será compartilhada, nos moldes da 

inicial. Ficou estabelecido que o genitor pagará a título de alimentos para a 

infante, o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, mediante desconto em folha de pagamento. Posto isso, 

com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da Constituição Federal e 

artigo 1.571, IV, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial e 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal PAULYENE DE BARROS COSTA e RAONI 

TIBIRIÇA CAMPOS ALMEIDA GUEDES; homologo por sentença os termos 

apresentados na inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado de averbação ao Cartório competente, bem como 

oficie o empregador do Sr. RAONI TIBIRIÇA CAMPOS ALMEIDA GUEDES, 

no endereço informado no acordo entabulado pelas partes, para que seja 

procedido os descontos inerentes ao valor acordado pelos requerentes a 

título de alimentos em favor do infante. Expeça-se o competente termo de 

guarda compartilhada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Isento de custas 

e de honorários, em razão da gratuidade já deferida. Ciência ao MP. 

Cumprida as determinações supracitadas, remeta-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 397666 Nr: 10106-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADA, AJDA, JRSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Furtado Lustosa da 

Silva - OAB:13786

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em razão de petição acostada às fls. 

117/118 f/v, na qual a exequente informa que o valor atual do débito 

alimentar é de R$1.269,94 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos).

Posto isso e por se tratar de valor incontroverso, ante a concordância do 

executado à fl. 120 f/v, DETERMINO, por ora, a expedição de alvará no 

valor de R$1.269,94 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e 

quatro centavos) em favor da parte exequente, observada a procuração 

anexa à fl. 111 que autoriza o saque do valor pela avó Sra. MARIA 

ROSEANE DE OLIVEIRA.

 Em seguida, remeta-se os autos ao contador judicial para que atualize o 

cálculo da verba alimentar, considerando os comprovantes juntados com o 

fito de viabilizar posterior análise quanto à devolução de valores ao 

executado.

Após a atualização do cálculo, intime-se as partes para manifestarem o 

que entenderem de direito. Posteriormente, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 324506 Nr: 20905-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYSI ANGELICA DE OLIVEIRA, WMDO, ELIANE 

APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA SALOMÃO DE ANDRADE, MAYCON 

SALOMÃO DE ANDRADE, DE CUJUS TERESA APARECIDA SALOMÃO 

OLIVEIRA, DE CUJUS ADALTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, MAYCON RODRIGO 

KELM - OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA 

SILVA - OAB:15.396/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos a parte requerente, quanto ao oficio 

n.154/2018 do Banco Bradesco, encartado as fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 307756 Nr: 3697-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRDSR, BDRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, quanto a certidão do 

Oficial de Justiça, encartada as fls. 81/82.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004446-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL PERES BENTO (REQUERENTE)

CLAUDEMIR BENTO (REQUERENTE)

MARILZE PERES BENTO (REQUERENTE)

FRANCIELE BENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004446-84.2016.8.11.0002. REQUERENTE: MARILZE PERES BENTO, 

MICHEL PERES BENTO, CLAUDEMIR BENTO, FRANCIELE BENTO DE 
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MORAES INVENTARIADO: JOSE BENTO Vistos etc. Diante das 

determinações contidas no decisório acostado ao id. n. 13171557 ainda 

não cumpridas pela inventariante, bem como em face do pedido de 

suspensão do feito por 30 (trinta) dias, DEFIRO-O para que sejam 

cumpridas as diligências determinadas. Decorrido o termo, volva-me 

concluso.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006300-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ATENAS BRASIL - AT BRASIL (REQUERIDO)

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT0004759A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente acerca da audiência 

de conciliação redesignada para o dia 16/07/2018 às 16:30 (termo de 

audiência ID n. 13592174).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002837-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça para a 

confecção do mandado de penhora ou requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006470-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA OSTRONSKI DALL AGNOL (AUTOR)

LEONILDO DALL AGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N/I (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar o autor para 

manifestar sobre os documentos anexados

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006470-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA OSTRONSKI DALL AGNOL (AUTOR)

LEONILDO DALL AGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N/I (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

sobre os documentos juntados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001303-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR)

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram tempestivas. Impulsiono,ainda,para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001303-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR)

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram tempestivas. Impulsiono,ainda,para intimar as partes 

sobre as provas que pretendem produzir 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001896-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LIMA DE MATOS (AUTOR)

GESUILTON LESSA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecida (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001896-48.2016.8.11.0002 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

GESUILTON LESSA MARTINS, TEREZA LIMA DE MATOS RÉU: 

DESCONHECIDA (RÉU) FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTE, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO, 

DOS CONFINANTES, na forma do art 942 do CPC, dos termos da presente 

ação de usucapíão do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Os 

usucapientes, por si mesmos e por seus antecessores, vem há mais de 

30 (trinta) anos exercendo e mantendo-se, contínua e tranquilamente, sem 

qualquer interrupção e sem a menor oposição, na posse plena do imóvel 

constituído de: um lote urbano com 384,00m2, identificado como lote n.º 

25, da quadra 12, bairro Jardim Imperador, Município de Várzea 

Grande/MT, dentro das seguintes divisas e confrontações: Lote 25: frente 

com 12,00 metros confrontando com a Rua José Bonifácio, em direção a 

Oeste; fundo com 12,00 metros, confrontando os lotes nº 01 e 02, em 

direção a Leste; lateral direita com 32,00 metros confrontando com o Lote 
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nº 26 e os Lotes 01 e 02, em direção ao Norte; lateral esquerda com 32,00 

metros, confrontando com o Lote nº 24, em direção Sul, com inscrição 

imobiliária n. 000000000051065. Despacho/Decisão: Vistos...Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se.Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DE 

DESTA COMARCA. 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, 12 

de Julho de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000510-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 do laudo 

pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000510-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 do laudo 

pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004656-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - 867.383.211-04 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes do laudo 

pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000504-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes do laudo 

pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000504-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes do laudo 

pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JORGE GOMES DE RAMOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes do laudo 

pericial

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005899-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

STELLAMARIS OTENIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005899-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: RAPHAEL LUIZ 

ALVES DE OLIVEIRA, STELLAMARIS OTENIO 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

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005857-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005857-94.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: FORTE COMERCIAL LTDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos... Por verificar que se trata de Ação Recuperação Judicial que 

tramita junto à 4ª Vara Cível dessa Comarca, necessário se faz o seu 

envio para lá. Dessa forma, CONHEÇO DA CONEXÃO DE AÇÕES, 

DECLARANDO ESTE JUÍZO COMO INCOMPETENTE PARA PROCESSO E 

JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, POR PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 4a 

VARA CÍVEL DESTA COMARCA. Por consequência, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser 

encaminhados e  red is t r ibu ídos  em apenso ao  fe i to 

n.º1004743-57.2017.8.11.0002 após as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005471-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MIRELLA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005471-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A RÉU: VANESSA MIRELLA DIAS 

Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005942-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA TOLLER CONDE ALVES OAB - MS14240-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARIELMA SOARES SATO PEROVANO (EXECUTADO)

ELVIS PEROVANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005942-80.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 

EXECUTADO: E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP, ELVIS PEROVANO 

DA SILVA, MARIELMA SOARES SATO PEROVANO 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450298 Nr: 12051-98.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA NONATO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renato chagas correa da 

silva - OAB:OAB/MT 8.184-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12903

 Processo nº 12051-98/2016. Cód. 450298

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor às fls. 98, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 11 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 375910 Nr: 23695-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 23695-09/2014. (Cód. 375910)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇAO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS 

AUTOMOTORES proposta por JOSIMAR DE ARRUDA em desfavor 

SEGURADORA LIDER DOD CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 120/123, a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 124 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 124, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 11 DE JULHO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431524 Nr: 1854-84.2016.811.0002

 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: JACONIAS ANTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 1854-84/2016. Cód. 431524
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Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor às fls. 113, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 11 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 85732 Nr: 7725-81.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIL MILITINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ASSIS DE FIGUEIREDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 7725-81/2005 (Cód. 85732)

Vistos...

Realizadas pelo menos três diligências pelo sistema Bacenjud foi 

informada a inexistência de valores em contas da parte devedora, 

conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Por observar que o devedor mudou seu endereço e não comunicou ao 

juízo, conforme certidão de fls. 127, tenho por cumprido o ato de intimação 

determinado às fls. 112, parte final, conforme dispõem os arts. 77, V , 274 

e parágrafo único , e 876, §2º , todos do CPC, vez que atendida à 

formalidade prevista no art. 513, § 2º, II, do NCPC , ainda que por outra 

forma.

Sem prejuízo, à credora para impulso do processo e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294398 Nr: 14504-08.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZINHA BORGES BARREDO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 14504-08/2012. (Cód. 294398)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 10 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396982 Nr: 9775-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACO INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ CORONA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J. INDÚSTRIA MECÂNCICA LTDA 

(TORNEARIA SÃO JORGE), CLAUDIO SPARANO TORN. FRES. S, 

CLAUDIO SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS 

para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em 

favor dos autores, no valor de R$ 213.116,62 (duzentos e treze mil cento 

e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), referentes aos valores 

que deveriam ser restituídos aos autores, bem como, R$ 196.000,00 

(cento e noventa e seis mil reais), valor equivalente a 392 (trezentos e 

noventa e dois) dias/multa.Para fins de cumprimento da sentença o valor 

principal deverá atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da propositura da ação. Quanto à multa, deverão ser 

aplicados juros de 1% ao mês e INPC a partir de cada mês vencido 

(inadimplência).Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora 

(NCPC, art. 702, § 8o).Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393354 Nr: 7389-28.2015.811.0002

 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: ANTONIO SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TORRÃO DE OURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:13.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:

 Assim, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para 

JULGAR ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VI, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do novo Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas 

pelo autor quando da distribuição do feito.Transitada em julgado e não 

havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 285549 Nr: 4648-20.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO HONORATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE MICROCIRURGIA DE OLHOS 

VÁRZEA GRANDE, HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA, ORIVALDO A. 

NUNES FILHO, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 
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FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VARGAS REIS 

MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10.871, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748 PE

 Processo nº 4648-20/2012 (Cód. 285549)

Vistos...

Diante da ausência de manifestação da profissional nomeada (fls. 392), 

nomeio em substituição o médico oftalmologista Dr. Manoel de Jesus 

Freitas Júnior, com endereço na Rua Pelotas, n.° 09, Centro Médico CPA – 

CPA 1, fone (65) 99982-6252, e-mail: manofreitasjr@gmail.com.

Intime-o nos termos da decisão de fls. 354.

Sem prejuízo, ao autor para manifestar-se sobre a petição e documentos 

de fls. 393/469, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 221144 Nr: 1316-50.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA ARRUDA, 

ALESSANDRO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.812

 Intimação à parte autora para fornecer os dados referente à qualificação 

(CPF, RG, outros)do requerido Alessandro Costa da Silva, para fins de 

cumprimento do despacho de fls. 168.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003234-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEONI DEMONTIER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

antônio marcos de souza neves (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003234-57.2018.8.11.0002. 

AUTOR: GIDEONI DEMONTIER RODRIGUES DE SOUZA RÉU: ANTÔNIO 

MARCOS DE SOUZA NEVES Feito o pregão foi constatada a presença do 

autor, acompanhado de seu advogado, bem como, o réu. Pela MM.ª Juíza 

foi dito: Dada oportunidade às partes para conciliação, restou exitosa no 

seguinte: O autor da ação concorda em pagar ao requerido o aluguel de 

três meses, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), para que o 

mesmo desocupe a casa espontaneamente no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. O autor compromete-se a entregar o valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), referentes a três meses de aluguel, em mãos para o 

requerido no prazo máximo de 15 (quinze) dias. O requerido 

compromete-se, então, assim que receber o dinheiro, deixar a casa. 

Estando ambas as partes em pleno acordo e pondo fim ao processo, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do 

NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, e DOU COMO 

EXTINTA ESTA AÇÃO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC. As partes, 

desde já, renunciam ao prazo recursal, o que homologo. Sentença 

publicada em audiência e dela intimadas as partes. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, _________, digitei 

e subscrevi.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007822-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1007822-44.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PLANOS DE SAÚDE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DAIANE 

CRISLAINE CANDIDO Parte Ré: RÉU: BRADESCO SAUDE S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 12 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002544-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RONDON MENDES RALDES (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 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002544-96.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

APARECIDA RONDON MENDES RALDES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 12 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GOMES DA SILVA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003032-51.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELICA GOMES DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 12 de julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001559-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001559-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALINE 

RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 12 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000410-28.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 236.627,37; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TELEFONIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA Parte 

Ré: RÉU: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 12 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.: 312899 Nr: 9024-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LUZIA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSOÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI - 

OAB:17.995/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alberto branco junior - OAB:

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 406365 Nr: 14776-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440123 Nr: 6867-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FELIX - 

OAB:12004/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12,048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 153/154).

Assim, intime-se a parte requerida, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273752 Nr: 16604-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER CLARO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, 

EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, 5º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COM. DE CUIABÁ ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128.301SP, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:15.558-E

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, Cpf: 

04382439191, Rg: 100255, Filiação: Enedino Vieira dos Anjos e Isabel B. 

dos Santos, brasileiro(a), casado(a), pedreiro. 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: VALTER CLARO DE FARIAS MOVE AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EM FACE DE HERONIAS VIEIRA DOS ANJOS, EMPRENDIMENTOS SANTA 

LAURA S/A E 5º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE CUIABA-MT.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço da ré.Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)Desta forma, defiro o pedido de fls. 342, com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital 

do requerido Heronias Vieira dos Anjos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com artigo 232 do referido Código. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 9º, inc. 

II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 25 de maio de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395845 Nr: 9045-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO TADEU HENRIQUE DUTRA, NILDO JOSE DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA, CNPJ: 03829090000116. 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: OVIDIO TADEU HENRIQUE DUTRA MOVE AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS EM 

FACE DE EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA E 

CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Primeiramente cumpra-se item “2” da 

decisão de fls. 79.No mais, DEFIRO o pedido de citação por edital, com 

fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação 

por edital da requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda., pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido Código. 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a nobre representante 

do Núcleo de Assistência Jurídica da UNIC (UNIJURIS) para representar a 

parte requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação 

no prazo legal.Intime-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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 25 de maio de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278774 Nr: 22425-52.2011.811.0002

 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: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA, MARGARIDA ELVIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUZA VENTILADORES LTDA, IOLENE 

TEIXEIRA DE SOUZA, MANOEL FERNANDES MACONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Aparecida Munhol de 

Oliveira - OAB:MT 10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL FERNANDES MACONSINI, Cpf: 

01144189349, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA E MARGARIDA 

ELVIRA DA COSTA MOVEM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DE 

MARUZA VENTILADORES LTDA., IOLENE TEIXEIRA DE SOUZA E MANOEL 

FERNANDES MACONSINI.

Despacho/Decisão: Vistos.Consta às fls. 75/76 petição em que a 

requerente requer a citação por edital dos requerido Manoel Fernandes 

Maconsini e Iolene Teixeira de Souza, haja vista que não se obteve êxito 

na localização destes para a citação.Pois bem. O pedido de citação 

editalicia, tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 256 do NCPC e, 

nos termos do §3ª, para que o réu seja considerado em local ignorado ou 

incerto é necessário que as tentativas de sua localização sejam 

infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos.De tal modo, procedi com a consulta dos dados dos 
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requeridos no site da Receita Federal, e segundo se extrai do 

Comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral a seguir juntados os 

endereços localizados são os mesmos em que em outra oportunidade não 

se obteve êxito na localização, conforme AR’s de fls. 61/62 e 

68/69.Destarte, defiro o pedido, com fulcro no artigo 256, I, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital do requerido 

Manoel Fernandes Maconsini, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 

com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de 

defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a designação de 

curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte 

requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação no 

prazo legal.De outro norte, tendo em vista que a correspondência 

encaminhada no endereço da requerida Iolene Teixeira de Souza retornou 

com o motivo ‘falecido’, determino que Oficie-se ao INSS solicitando que 

informe se foi comunicado o seu óbito, caso positivo deverá encaminhar 

cópia da certidão de óbito ou informar em qual cartório este foi 

registrado.Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de 

processo incluso na META 2. 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 25 de maio de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409690 Nr: 16455-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO RIO PARDO 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - 

OAB:134.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILDES GONÇALVES SODRE ME, 

CNPJ: 36956647000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS RIO PARDO 

EIRELI MOVE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE 

DE EVANILDES GONÇALVES SODRE ME

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.595,12 - Valor 

Atualizado: R$ 14.595,12 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2015, ainda não obteve êxito na 

tentativa de citação do requerido. Pois bem. Considerando que as 

tentativas de citação do requerido, restaram-se infrutíferas (fls. 25, 33, 

53), mesmo após consulta realizada pelo Sistema BACEN-JUD (fls. 38) e 

Sistema INFOJUD (fls. 43, 44, 45), entendo que houve a comprovação do 

exaurimento das possibilidades do autor em localizar o endereço da 

respectiva ré. De tal modo, não se obtendo êxito na localização da 

requerida nos endereços informados e constante nos cadastros da 

receita, é possível a citação por edital nos termos do com artigo 257 do 

Novo Código de Processo Civil.Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de citação por 

edital dos sócios da parte executada. 2 - Foram realizadas cinco 

tentativas de citação, todas frustradas, tanto da empresa devedora como 

de seus sócios, sendo certo que o Oficial de Justiça certificou, em cada 

oportunidade, que os devedores seriam desconhecidos no local ou teriam 

encerrado suas atividades. 3 - Tal circunstância encaixa-se nas hipóteses 

previstas no artigo 231 acima transcrito, não havendo porque não se 

proceder à citação por edital requerida. (...) (TRF-2 - AG: 

201302010060226, Relator: Desembargadora Federal CARMEN SILVIA 

LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/07/2013, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/07/2013) (grifei)Deste modo, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, II, do Novo 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do NCPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 12 de julho de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453203 Nr: 13321-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE PINTOR DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO GOMES VANDERLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB-MT 17513 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E REMOÇÃO NESTA DATA. 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 E/OU, CABENDO A ESTA, INTERESSADA QUE É NO 

DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR O MEIRINHO COM VISTAS AO 

EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2849 Nr: 660-89.1992.811.0002

 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: ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGOSTINHO LEITE BOTELHO - 

OAB:3755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATYANNE NEVES 

BALBINO, para devolução dos autos nº 660-89.1992.811.0002, Protocolo 

2849, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283685 Nr: 2584-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LOPES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A
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 Esc. 19

Vistos etc.

Considerando que este Magistrado estará afastado de suas funções no 

mês de julho do corrente ano, quando estará em gozo de férias, procedo à 

devolução dos presentes autos em cartório.

 Decorrido esse período, retornem os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004210-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PATRICIA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004210-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR: APARECIDA ALVES DE SOUZA RÉU: ELIANE PATRICIA DE 

SIQUEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo Cumulada com Pedido de 

Cobrança do Débito Locativo e Pedido de Antecipação de Tutela proposta 

por APARECIDA ALVES DE SOUZA em desfavor de ELIANE PATRICIA DE 

SIQUEIRA, todos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz que, em 6 de 

novembro de 2017, celebrou contrato de locação com a requerida de 

imóvel residencial localizado na rua Vereador Lurico F. Magalhães, por 

R$500,00 (quinhentos reais) mensais, com pagamento entre o dia primeiro 

a seis de cada mês, pelo prazo de 12 meses, com início em 16 de 

novembro de 2017. Sustenta que, no período de novembro a maio a 

requerida efetuou o pagamento de apenas R$1.770,00, estando 

inadimplente em R$1.230,00, bem como deixou de efetuar o pagamento da 

energia elétrica dos meses de abril e maio. Afirma que, enviou 

correspondência à locatária notificando-a a desocupar o imóvel, no prazo 

de 30dias, e efetuar o pagamento dos alugueis em atraso, contudo ela se 

recusou a receber a notificação. Assim requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar que a locatária desocupe o imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Determinada a emenda à 

inicial, a autora apresentou petição de emenda cumprindo os requisitos do 

art. 319 do CPC, bem como prestou caução do valor correspondente a 

três meses de aluguel. E os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial pois 

satisfatória. Pois bem. A Lei do Inquilinato (Lei n.º 8.245/91) utiliza o Código 

de Processo Civil subsidiariamente, quando a mesma for omissa, conforme 

o disposto no art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz em seu art. 

59, §1º um rol de casos que autorizam a concessão da tutela antecipada 

e/ou liminar nas ações de despejo. Considerando que, a autora afirma que 

não recebeu de forma integral os valores do aluguel nos meses de 

novembro a maio de 2018, o caso em tela está previsto na hipótese do 

inciso IX, do artigo 59, da referida Lei, haja vista que o Contrato não faz 

menção qualquer das garantias prevista no art. 37. Logo, fica devidamente 

albergado pela Lei Especial, contudo para a concessão de liminar, em 

sede de ação de despejo, deverá ocorrer a prestação de caução idônea, 

conforme previsão do §1º do artigo 59 da Lei n.º 8.245/91, in verbis: Art. 

59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. (Grifei). De tal modo, tendo em vista 

que a autora comprovou ter prestado a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, deve ser concedida a liminar. Assim ponderando, temos 

as afirmações da autora noticiando que a parte requerida nega-se a 

adimplir com sua obrigação e a desocupar o imóvel, mesmo após ser 

notificado para tanto, mostra-se pertinente o deferimento da liminar, para 

determinar a desocupação do bem. Consigno, por fim, que não é o caso 

de purgação da mora ante o expresso desejo do autor em não manter a 

continuidade do contrato, reavendo assim o imóvel à sua posse. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO a liminar pretendida, 

para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel voluntariamente 

no prazo de 30 (trinta), entregando as chaves do imóvel, sob pena de 

despejo coercitivo. Insta consignar que, conquanto o art. 59 da Lei nº 

8.245/91 disponha que se aplica às ações de despejo o procedimento 

ordinário, o qual foi substituído pelo procedimento comum do CPC de 2015, 

que prevê a realização de audiência de conciliação antes do início do 

prazo de resposta, entendo ser dispensável a referida audiência na ação 

de despejo. Isso porque, a designação de audiência de conciliação no 

caso em comento retiraria a possibilidade de rápida solução para o 

inadimplemento da locação conforme estruturado na Lei n. 8.245/91, 

representando retrocesso incompatível com o intuito da lei especial, motivo 

pelo qual deixo de designá-la, neste momento. CITE-SE/INTIME-SE o 

locatário para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 11 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003711-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003711-80.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS REQUERIDO: SPE 

PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA, AMAZON CONSTRUTORA LTDA Vistos. 

Em análise dos autos verifica-se que, após ser determinada a emenda à 

inicial a requerente peticionou requerendo seja o presente feito remetido 

ao Juizado Especial Cível, haja vista que o valor da ação é abaixo de 40 

salários mínimos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

a sua redistribuição para o Juizado Especial Cível desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 11 de 

junho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004846-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDILSON DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004846-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR: IDILSON DE CASTRO RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por IDILSON DE CASTRO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S. A. Aduz que, celebrou “Contrato de Seguro de Vida” junto 

a instituição bancária ré no ano de 2014, e abriu conta bancaria apenas 

para o fim de adimplir com as parcelas do seguro de vida que eram 

depositadas mensalmente na conta corrente. Todavia, apesar de ter 

realizado o depósito de R$890,00 (oitocentos e noventa reais), no dia 13 

de fevereiro de 2018, sua conta corrente estava zerada, e ao retirar um 

extrato constatou que foram realizados diversos saques fraudulentos, 
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pois jamais tirou qualquer quantia da conta bancaria em questão. Afirma 

que, cessou de efetuar os depósitos mensais realizados na conta 

corrente, e em razão da insuficiência de saldo o Contrato de seguro foi 

rescindido, bem como teve seu nome incluído nos cadastro de 

inadimplentes. Assim, requer a concessão de Tutela de Urgência para 

determinar a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Pede a inversão do ônus da prova e a concessão da 

assistência judiciária gratuita. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o 

autor a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a 

alegação de que a pretensa dívida não foi por ele realizada, haja vista que 

decorre de saques fraudulentos em sua conta corrente. Da apreciação 

dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram 

evidentes no caso, uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste diapasão, são funestos os efeitos de ter o 

nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo 

atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada na documentação acostada à exordial, 

indicando a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao 

crédito por dívida que afirma desconhecer os saques em sua conta 

corrente, negando ter realizado o débito junto à instituição financeira. Por 

outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante 

da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a exclusão do nome e dados do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) 

limitada ao valor da causa. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, pois evidenciada a relação 

consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à parte ré, 

determino que o réu no prazo da defesa, junte o contrato que deu origem 

na dívida em discussão, bem como indique como e onde ocorreram os 

saques na conta corrente do autor. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 20 de 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. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004934-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO (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:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004934-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO RÉU: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela proposta por MANOEL JOÃO DE ANUNCIAÇÃO em desfavor de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S/A. Aduz que, ao tentar efetuar contratação de plano de telefonia fixa, foi 

informado que não seria possível em decorrência da existência de 

restrição em seu nome, ao efetuar consulta no SPC/Serasa verificou que 

se tratava de um débito no valor de R$27.968,31, vencido em 14/07/2016, 

vencido em 01/10/2016. Alega que jamais contraiu crediário e/ou serviço 

similar perante a requerida, requerendo que requerida seja impelida a 

juntar cópia do contrato original. Assim, requer seja deferida a 

antecipação do direito de tutela, determinando que a requerida providencie 

a imediata exclusão dos seus dados dos Órgãos de proteção ao créditos, 

sob pena de pagamento de multa diária. Requereu as benesses da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. Fundamento e decido. 

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. Visa o autor a 

retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de 

que jamais contraiu crediário e/ou serviço similar perante a requerida. 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 o 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, o 

autor teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por 

outras instituições financeiras (Banco do Brasil e Banco Lozango SA – 

Banco Multip), conforme se depreende do extrato do Serviço de Proteção 

ao Crédito (id. 13691241). Não há nada nos autos que indique ou 

comprove que referidas inclusões tampem são indevidas, 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 20 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). 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, 
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expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004637-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004637-61.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONINA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 20 de 

setembro de 2018, às 15h40, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(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. Sem prejuízo, defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, pois evidenciada a relação 

consumerista e a hipossuficiência da parte autora em relação à ré. 

Determino que a requerida, no prazo da defesa, junte aos autos a cópia do 

contrato e documentos apresentados por ocasião da contratação que deu 

origem ao débito em discussão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 19 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO DE MELO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005144-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JORCELINO DE MELO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA 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 20 de setembro de 2018, 

às 16h40 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, 26 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005672-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. ARAUJO PIMENTEL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005672-56.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: R. J. 

ARAUJO PIMENTEL & CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial com pedido de Tutela de Urgência, promovida por 

NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA em desfavor de R.J. ARAUJO 

PIMENTEL EIRELE– ME, aduzindo, em síntese, que é credora de R$8.691,94 

(oito mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos). 

Sustenta que, forneceu mercadorias à executada, estando as duplicatas, 

ora executadas, devidamente protestadas e acompanhadas do 

comprovante de entrega dos produtos, demonstrando a liquidez, certeza e 

exigibilidade do débito. Afirma que a executada vem procedendo com a 

venda apressada de bens e possui extensa lista de registro de 

inadimplência, conforme extrato do Serasa. Ofereceu um automóvel em 

caução. Assim, requer que seja concedido liminarmente o arresto de bens, 

mercadorias e medicamentos do devedor a fim de garantir o crédito e seus 

acessórios no limite do valor da presente. Juntou extrato do Serasa 

demonstrando a existência de débitos em nome da parte executada, e os 

títulos executivos extrajudiciais. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Pois bem. O pedido liminar formulado pelo exequente trata-se de medida 

urgente de caráter acautelatório, fundamentada no artigo 799, VIII, CPC, 

c/c art. 300, do CPC, cujo teor autoriza ao credor a requerer na petição 

inicial qualquer medida de urgência para assegurar o resultado da 

execução. Entretanto, entendo que a pretensão do exequente há de ser 

indeferida. Senão vejamos. O exequente trouxe aos autos a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, contudo não restou 

caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano ao direito 

creditício. Conquanto a exequente tenha relatado que a requerida está se 

desfazendo de bens, não há nos autos qualquer prova de que a requerida 

esteja dilapidando seu patrimônio, alienando ou tentando alienar bens que 

possui, nem há evidência de que a executada tenha domicílio incerto e 

tampouco que se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente, na tentativa 

de lesar seus credores. Demais disso, o fato de a executada ter os seus 

dados incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, por si, não evidência 

sua insolvência ou seu interesse em frustrar a execução ou lesar os 

credores. Ressalta-se que, se assim desejar, a exequente poderá obter 

certidão comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de averbação, 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa que, a 

toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito exequendo. 

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, ante a inexistência de 

comprovação da insolvência da devedora e ausência do perigo da 

demora, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 12 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito em substituição legal.
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005715-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA SILVA NEIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO SOARES FILHO OAB - GO19719 (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VIEIRA JUNIOR OAB - GO45673 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005715-90.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NUBIA APARECIDA SILVA NEIAS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA Vistos. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 12 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005841-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANIR RIGOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BREMBATI VENSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005841-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AMANIR RIGOTTI REQUERIDO: CLAUDINO BREMBATI 

VENSON Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 12 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA CECUNDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 10/08/2018, às 14h00, no domicílio da 

parte autora localizado na Rua Três, 17, Qd 40, Bairro COHAB Cristo Rei, 

Várzea Grande – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Requerida 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 13832949 , 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000472-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 14/08/2018, às 13h30min, por ordem 

de chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07 - CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que 

porventura possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000952-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY ADAUTO RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 14106809, 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005288-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CORREA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (RÉU)

Outros Interessados:

RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (CONFINANTES)

JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NUNES (CONFINANTES)

ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA DE SOUZA NUNES (CONFINANTES)

SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINA JOANA DA SILVA (CONFINANTES)

SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA HELENA SOUZA SILVA (CONFINANTES)

NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)
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JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 14059006, 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007040-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 13965013, 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007485-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação 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)

Outros Interessados:

PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009063-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (REQUERIDO)

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (REQUERIDO)

MARIANO RAMOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A (ADVOGADO)

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 13959204 e 

13693941, requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006128-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 14081894 e 

14141627, requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001219-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELISON CORREIA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 

05(cinco), a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça – ID 13939759, 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003049-19.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA DA CONCEICAO SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Por ocasião da Portaria n°. 841/2018-PRES que suspendeu o expediente 

forense no dia 02/07/2018 no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 16h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003049-19.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA DA CONCEICAO SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Por ocasião da Portaria n°. 841/2018-PRES que suspendeu o expediente 

forense no dia 02/07/2018 no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, às 16h, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009188-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009188-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos, etc. Por 

ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 28/05/2018, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos 

nos autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009188-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009188-21.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JONILDES SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Vistos, etc. Por 

ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 28/05/2018, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 14h30, a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos 

nos autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005079-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO TADEUS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005079-95.2016.8.11.0002. AUTOR: 

JULINHO TADEUS FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 
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DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 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, em especial quanto à 

ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, tendo em vista que 

o Boletim de Ocorrência juntados nos autos foi produzido com base em 

informações prestadas pela própria parte autora, bem como diante da 

inexistência de outros documentos que comprove o alegado acidente de 

trânsito, razão porque passo a organização do processo (art. 357, do 

CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ter sido elaborado com informações unilaterais 

prestadas pela própria parte autora, o que não permite se comprovar a 

efetiva existência do acidente de trânsito, cumpre esclarecer que os 

termos contidos no boletim de ocorrência poderá ser corroborado com a 

juntada de outros documentos ou através de prova testemunhal. 

Outrossim, quanto às alegações de que o documento é unilateral e não 

permite a comprovação do nexo de causalidade, registro que este se 

confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado. Deste modo, 

rejeito a preliminar em análise. 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 atribuía àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo 

automotor descrito na inicial; b) em caso positivo se em razão do acidente 

teve a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial 

em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; 

c) se positiva, qual o grau desta lesão e, d) em caso de a parte autora 

fazer jus ao recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Diante 

da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova pericial 

formulado pela parte requerida, bem como determino de ofício a produção 

de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de testemunhas 

visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido no item “A”, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/09/2018, às 15:300 horas. Ainda, ressalto que a 

designação de audiência de instrução e julgamento antes da produção da 

prova pericial, por si só, não é capaz de trazer nenhum prejuízo para a 

requerida, que após a juntada de eventual laudo, poderá se manifestar 

sobre o mesmo. Dessa forma, desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 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.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491/B-B (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001050-65.2017.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

HUMBERTO DE SOUZA RÉU: FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS 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. 

Inicialmente, consigno que a requerida, devidamente citada (Ids. 5772044), 

apresentou contestação intempestivamente, conforme certificado pelo Sr. 

Gestor no Id. 12546413. Assim, decreto sua revelia nos termos do art. 

344, do Código de Processo Civil, devendo contra ela correr os prazos da 

data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do 

CPC), podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). 

Outrossim, registro que de acordo com o nosso sistema jurídico, é relativa 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência 

da revelia, podendo o juiz, de ofício, ordenar a produção de provas 

(RJTJESP 97/366, RT 493/11). Nestes autos, mostra-se necessária a 

produção de prova oral, notadamente porque compete a parte autora 

produzir prova dos fatos por ela alegados. Não havendo preliminares ou 

irregularidades a serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a 

fixar os pontos controvertidos: a) se houve a celebração de contrato 

verbal de aluguel entre as partes referente ao imóvel descrito na inicial; b) 

caso positivo, o efetivo valor do aluguel; c) se há débitos pendentes de 

acordo com o aluguel contratado. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018, às 17h. Desde 

já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o 

dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001050-65.2017.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

HUMBERTO DE SOUZA RÉU: FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS 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. 

Inicialmente, consigno que a requerida, devidamente citada (Ids. 5772044), 

apresentou contestação intempestivamente, conforme certificado pelo Sr. 

Gestor no Id. 12546413. Assim, decreto sua revelia nos termos do art. 

344, do Código de Processo Civil, devendo contra ela correr os prazos da 

data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do 

CPC), podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). 

Outrossim, registro que de acordo com o nosso sistema jurídico, é relativa 

a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência 

da revelia, podendo o juiz, de ofício, ordenar a produção de provas 

(RJTJESP 97/366, RT 493/11). Nestes autos, mostra-se necessária a 

produção de prova oral, notadamente porque compete a parte autora 

produzir prova dos fatos por ela alegados. Não havendo preliminares ou 

irregularidades a serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a 

fixar os pontos controvertidos: a) se houve a celebração de contrato 

verbal de aluguel entre as partes referente ao imóvel descrito na inicial; b) 

caso positivo, o efetivo valor do aluguel; c) se há débitos pendentes de 

acordo com o aluguel contratado. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018, às 17h. Desde 

já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o 

dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005186-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL LOURENCO PEDROSO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006064-30.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ELOACIL LOURENCO PEDROSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC) ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos 

do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, em especial quanto à 

ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, tendo em vista que 

o Boletim de Ocorrência juntados nos autos (id. 9356897) foi produzido 

com base em informações prestadas pela própria parte autora. Ainda, 

observo que o Boletim de Atendimento Médico do Pronto Socorro Municipal 

contém a informação de que a parte autora deu entrada no referido 

hospital com histórico de AVC na data em que relata ter sofrido acidente 

de trânsito. Portanto, o referido documento por si só não demonstra a 
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lesão que alega ter ocorrido em decorrência do acidente de trânsito 

descrito nos autos, 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 oral. Dos pontos controvertidos a) se a 

parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo automotor descrito na 

inicial em 16/06/2017 e, b) caso positivo o item anterior se a parte autora 

fazer jus ao recebimento do seguro DPVAT em razão da lesão em seu 

punho esquerdo. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018, às 14:00 horas. Dessa 

forma, desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004690-13.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354, do CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, em 

especial quanto à ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos. 

Isso porque, no Boletim de Ocorrência juntado nos autos e produzido com 

base em informações prestadas pela própria parte autora há informação 

de que a autora encontrava-se em frente a sua residência quando foi 

atropelada por um motoqueiro não identificado (id. 3708433) Já o Boletim 

de Atendimento Médico do Pronto Socorro Municipal consta a informação 

de que a autora teria sofrido uma queda de moto, sendo que tal 

informação também foi prestada pela própria autora, conforme se observa 

no id. 3708510. Dessa forma, diante da divergência das informações 

acerca da dinâmica do acidente e talvez até mesmo quanto a sua 

ocorrência, à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o 

art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova 

oral consistente na oitiva de testemunhas, razão porque passo a 

organização do processo (art. 357, do CPC). Assim, de acordo com os 

autos, fixo os pontos controvertidos que deverão ser esclarecidos em 

audiência de instrução e julgamento: a) se a parte autora sofreu queda de 

motocicleta ou foi atropelada por um veículo automotor em 07/07/2015 e, b) 

caso positivo o item anterior se a parte autora faz jus ao recebimento do 

seguro DPVAT em razão da lesão descrita na avaliação médica de id. 

11934283. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13/09/2018, às 17:00 horas. Dessa 

forma, desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO)

ANDERSON BARBOSA SILVA OAB - SP330935 (ADVOGADO)

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA OAB - SP178268 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005825-60.2016.8.11.0002. AUTOR: JOAO 

FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI RÉU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

Vistos, etc. JOÃO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI ajuizou a presente ação 

de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais em 

desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., aduzindo, em 

síntese, que em novembro de 2015 as requeridas promoveram o 

lançamento do empreendimento “Condomínio Urbanístico Verana Várzea 

Grande I”, situado neste município, e como promoção de lançamento lhe 

propuseram a seguinte proposta: uma entrada no valor R$ 2.113,13, a ser 

paga a vista, mais três parcelas no valor de R$ 2.113,13, cada uma, a ser 

paga mediante cheque com prazo de 30, 60 e 90 dias, e, por fim, o 

parcelamento do saldo remanescente em 48 parcelas fixas de R$ 

1.584,85, com valor total de R$ 84.525,28. Aduz que ficou atraído pela 

proposta, motivo porque manifestou interesse na aquisição da unidade n. 

34, da quadra 02, pelo valor certo e ajustado de R$ 84.525,28, tendo, 

ainda, efetuou o pagamento da entrada na importância de R$ 8.478,88 

mediante a emissão de quatros cheques no valor de R$ 1.680,00, mais o 

pagamento de 04 boletos no valor de R$ 441,97, cada um. Salienta, 

contudo, que dezembro/2015 assinou um contrato de compra e venda, 

sem ler e deixando de observar que constava cláusula indicando a 

inclusão de juros, de modo que as 48 parcelas fixas de R$ 1.584,85 

passaram a ser de R$ 2.037,31. Posteriormente é que notou a alteração 

contratual e visando obter informações sobre o motivo desta alteração, 

manteve contato com as requeridas, contudo sem êxito, sendo que a partir 

de então iniciou várias tentativas de acordo com as requeridas no sentido 

de que elas cumprissem com o que foi avençado e, de tal modo, 

retificassem o contrato para manter a cláusula de pagamento em 48 

parcelas fixas de R$ 1.584,85, porém sem sucesso. Assim, após expor 

suas razões jurídicas, requereu seja declarada a rescisão do contrato de 

compra da unidade autônima n. 34, da quadra n. 02, do Condomínio 

Urbanístico Verana Várzea Grande I, com o retorno das partes ao status 

quo e a consequente condenação das requeridas a restituírem a quantia 

de R$ 8.452,52 desembolsada pelo autor. Ainda, requer a condenação 

das requeridas ao pagamento de dano moral no importe de R$ 15.000,00. 

Com a inicial vieram documentos. As requeridas apresentaram 

contestação, que veio acompanhada de documentos (id. 9311076), 

aduzindo, preambularmente, necessidade de retificação do valor da 

causa. No mérito, afirmam que o autor assinou o “Instrumento Particular de 

Promessa e Venda e Compra”, concordando com todas as cláusulas 

contratuais, inclusive rubricando todas as páginas no ato da assinatura, 

não podendo, assim, falar-se em desconhecimento dos seus termos, 

mormente porque se trata de “empresário do ramo de produção e 

comercialização do ramos de biodiesel (doc. 6) e ainda com uma empresa 

de participação e administração de bens (houding) (doc. 7)”, sendo 

impossível de se acreditar que assinou um contrato sem ler, como alega. 

Asseveram que as cláusulas contratuais sobre as parcelas estavam 

expostas de forma clara e objetiva, daí porque não comporta a anulação 

do negócio jurídico por vício. Destacam, contudo, que as contestantes 

nunca se opuseram e não se opõem à rescisão contratual pleiteada pelo 

autor, contudo entendem que deve haver o estrito cumprimento contratual, 
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especialmente quanto aos valores a ser restituídos, com o justo direito à 

retenção de 30% do valor pago, além das despesas previstas no contrato 

e as inerentes ao imóvel. Afirmam que a comissão de corretagem não é 

passível de devolução, pois foi o autor devidamente cientificado de que 

deveria ser pago este encargo, o que se deu antes da celebração do 

instrumento de compra e venda, bem como sustentam a inexistência de 

dano morais. Por fim, pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Termo de audiência de conciliação no id. 9319647, a qual restou inexitosa. 

Impugnação a contestação no id. 9878118. No id. 11269550 a parte autora 

manifestou interesse na produção de provas, ao passo que as 

requeridas, no id. 11394978, informaram não ter interesse na produção de 

outras provas. Na decisão de id. 12328637 o valor da causa foi retirado e 

determinado que o autor complementasse as custas processuais, o que 

foi por ele cumprido, conforme id. 13008781. No id. 13296465 a parte 

autora formulou pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado parcial 

da lide, nos termos do inciso II, do art. 356 c/c art. 355, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, no tocante a pretensão de rescisão contratual, 

pois não há necessidade de outras provas além das existentes nos autos 

nesse ponto. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - 

POSSIBILIDADE. É possível o julgamento parcial do mérito, ou seja, o 

fracionamento da solução do mérito, ex vi do disposto no art. 356, II. O juiz 

resolverá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parte deles for incontroverso ou estiver em condições de 

solução imediata. A outra parcela da lide será, então, submetida à 

instrução probatória.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.12.038191-8/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da súmula em 

28/04/2017) Pois bem, analisando os autos resta incontroverso que as 

partes firmaram contrato de promessa de compra e venda referente à 

unidade autônoma n. 34, quadra n. 02, do Condomínio Urbanístico Verana 

Várzea Grande I, situado nesta cidade. No entanto, o autor manifestou o 

seu desinteresse na manutenção do negócio por conter cláusulas 

diversas da inicialmente pactuada. A parte requerida, do que se extrai do 

contexto da sua peça de defesa, não se opõe a essa rescisão, desde que 

observado os seus direitos rescisórios. Assim, inexistindo interesse de 

ambas as partes na continuidade do negócio de compra e venda, sendo, 

ainda, defeso obrigar o autor a se manter em uma relação jurídica da qual 

não mais manifesta aquiescência, a rescisão contratual, nesta fase 

processual, afigura medida mais conveniente, seja para liberar o bem para 

livre comercialização pelas requeridas, seja para evitar cobranças ao 

autor adstrito ao negócio. Desse modo, considerando que nenhuma das 

partes pretende manter o negócio jurídico em questão, alternativa inexiste 

a este Juízo senão rescindir a avença entabulada entre as partes, com o 

consequente retorno das partes ao status quo ante. Porém, tem-se que 

quem deu causa a rescisão e seus efeitos ainda depende de instrução, 

razão porque essas matérias não serão objeto do presente julgamento 

parcial. Posto isto, julgo procedente parte dos pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, 

objeto do litígio, referente à unidade autônoma n. 34, quadra n. 02, do 

Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, situado nesta cidade. Em 

consequência, resolvo parcialmente o mérito nesse ponto, com fulcro no 

artigo 356, II, c/c o art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No 

que diz respeito aos honorários advocatícios, malgrado a ausência de 

sedimentação de entendimento sobre a possibilidade de sua fixação na 

hipótese de julgamento parcial do mérito, como sois o presente caso, 

perfilho o posicionamento segundo o qual a decisão que resolve 

definitivamente parte da lide equivale para todos os efeitos à sentença a 

que alude o art. 85 do CPC (“a sentença condenará o vencido a pagar 

honorários advocatícios ao advogado do vencedor”). Sobre o tema, vale 

transcrever o enunciado n. 05, da I Jornada de Direito Processual Civil do 

Conselho da Justiça Federal: "ENUNCIADO 5 – Ao proferir decisão parcial 

de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á 

proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor, nos termos do art. 85 do CPC". No mesmo sentido caminha a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – 

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – ART. 356 DO NCPC – 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. A decisão que julga parcialmente o mérito, com suporte no 

artigo 356 do NCPC é impugnável mediante agravo de instrumento, 

possuindo o conteúdo de sentença, sendo, portanto, cabível a fixação de 

honorários de sucumbência.” (TJMS – AI n. 1400662-76.2017.8.12.0000 – 

3ª Câmara Cível, des. Relator Eduardo Machado Rocha - julgado em 

13.06.2017). Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 30% do 

valor da causa (R$ 23.212,92), diante do lapso de tempo decorrido até 

aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, 

do art. 85). Do saneamento do processo Compulsando os autos, tem-se 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção quanto a determinados pedidos iniciais, razão 

porque passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), 

bem assim a ordenar a produção da prova. De acordo com os autos, fixo 

os pontos controvertidos como sendo: a) se houve proposta diversa da 

inserta no instrumento de compra e venda juntado nos autos, o que teria 

motivado a compra pelo autor; b) quem deu causa a inexecução do 

contrato; c) se a parte autora tem direito a restituição integral dos valores 

pagos à parte requerida; d) se a requerida faz jus a retenção de alguma 

quantia; e) se o autor teve conhecimento do pagamento da comissão e 

corretagem; f) se ficaram configurados os danos morais pleiteados na 

petição inicial e o seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o pedido de depoimento 

pessoal da parte requerida, uma vez que suas afirmações já foram 

delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/09/2018, às 15:30_horas. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Ficam, também, as partes intimadas da respectiva solenidade por meio de 

seus patronos constituídos nos autos. Da tutela de urgência No id. 

13296465 a parte autora informa que a segunda requerida “determinou a 

inclusão do seu nome na SERASA, justamente pelo fato do autor não ter 

pago as parcelas do contrato que se pede a rescisão através da presente 

ação”. Assim, requer liminar incidental para que seu nome seja excluído da 

SERASA e de qualquer outro órgão de proteção ao crédito, bem como que 

as requeridas se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas 

referentes ao contrato sub judice. Pois bem. Trata-se de pedido de tutela 

de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos, quer sejam: probabilidade do direito e 

perigo de dano. Efetivamente, a probabilidade do direito está demonstrada, 

uma vez que a parte autora não possui mais interesse na manutenção do 

contrato de compra e venda firmado com as requeridas, o qual, nesta 

ocasião, foi declarado rescindido, emergindo disso que a cobrança das 

parcelas contratuais se mostra temerária e indevida, bem assim a inclusão 

do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito (ids. 13296692). 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “periculum in mora”, 

ante aos nefastos prejuízos que podem advir ao autor em razão da 

inscrição negativa em dados de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de coagi-lo ao pagamento das parcelas do contrato que não 

possui mais interesse em manter. Ademais, inexiste qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da requerida, pois a rescisão do contrato acima 

declarado não deixa mais qualquer dúvida sobre as obrigações 

contratuais de ambas as partes, de modo que o autor não possui mais 

nenhum dever de pagamento das demais parcelas contratuais, muito 

menos a parte requerida pode efetuar qualquer cobrança a esse respeito. 

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da 

liminar, DEFIRO o pleito e determino que as requeridas PROMOVAM A 

EXCLUSÃO dos dados pessoais do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, em especial, a SERASA, atinente ao contrato de compra e venda 

sub judice, bem como se ABSTENHAM de efetuar a cobrança das demais 

parcelas referente ao referido contrato e de novamente INCLUIR o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa-diária que 

fixo em R$ 500,00, limitado a 20 dias-multa, ficando as requeridas 

intimadas por meio da presente decisão para cumprimento da liminar ora 

deferida. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005726-90.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME RÉU: KIRST & KIRST LTDA - ME, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 

841/2018-PRES que suspendeu o expediente forense no dia 02/07/2018 

no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 05/09/2018, 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. Ficam as partes intimadas por 

meio de seus advogados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005726-90.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME RÉU: KIRST & KIRST LTDA - ME, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 

841/2018-PRES que suspendeu o expediente forense no dia 02/07/2018 

no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 05/09/2018, 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. Ficam as partes intimadas por 

meio de seus advogados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos 

etc., Compulsando os autos, observo que a parte autora aportou petição 

aos autos no Id. 13936954, aduzindo que em 11/08/2017 requereu a 

habilitação de nova procuradora nos autos, a qual colacionou 

substabelecimento sem reserva no Id. 93899669, contudo, desde a 

referida data os atos processuais realizaram-se independentemente de 

sua intimação, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade de todos 

os atos processuais a partir de 11/08/2017. Pois bem, analisando os 

fundamentos deduzidos pela requerida, bem como os autos verifico que 

realmente a parte autora pugnou pela substituição de seu patrono no Id. 

9389660, colacionando substabelecimento sem reservas no Id. 9389669, 

em 11/08/2017, no entanto, não houve qualquer alteração na 

representação perante o Sistema PJe, de modo que as intimações 

continuaram a ser encaminhadas à advogada anterior. Deste modo, 

impõe-se sejam tornados sem efeito os atos processuais praticados após 

a substituição processual, com fundamento no art. 283 do CPC, 

aproveitando-se os atos que não resultem prejuízo à defesa de qualquer 

parte. Posto isso, chamo o feito à ordem e, inicialmente, determino seja a 

advogada Elenita Egina de Assunção Carvalho cadastrada nos autos, a 

fim de receber todas as intimações processuais, como representante da 

parte autora. Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

18/09/2018 às 15h30. Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Por fim, visando o aproveitamento dos atos 

processuais, mantenho a decisão de Id. 12936805, pelo que concedo 

novo prazo e determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas processuais da presente demanda, sob pena 

de extinção. Intimem-se. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos 

etc., Compulsando os autos, observo que a parte autora aportou petição 

aos autos no Id. 13936954, aduzindo que em 11/08/2017 requereu a 

habilitação de nova procuradora nos autos, a qual colacionou 

substabelecimento sem reserva no Id. 93899669, contudo, desde a 

referida data os atos processuais realizaram-se independentemente de 

sua intimação, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade de todos 

os atos processuais a partir de 11/08/2017. Pois bem, analisando os 

fundamentos deduzidos pela requerida, bem como os autos verifico que 

realmente a parte autora pugnou pela substituição de seu patrono no Id. 

9389660, colacionando substabelecimento sem reservas no Id. 9389669, 

em 11/08/2017, no entanto, não houve qualquer alteração na 

representação perante o Sistema PJe, de modo que as intimações 

continuaram a ser encaminhadas à advogada anterior. Deste modo, 

impõe-se sejam tornados sem efeito os atos processuais praticados após 

a substituição processual, com fundamento no art. 283 do CPC, 

aproveitando-se os atos que não resultem prejuízo à defesa de qualquer 

parte. Posto isso, chamo o feito à ordem e, inicialmente, determino seja a 

advogada Elenita Egina de Assunção Carvalho cadastrada nos autos, a 

fim de receber todas as intimações processuais, como representante da 

parte autora. Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

18/09/2018 às 15h30. Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Por fim, visando o aproveitamento dos atos 

processuais, mantenho a decisão de Id. 12936805, pelo que concedo 

novo prazo e determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas processuais da presente demanda, sob pena 

de extinção. Intimem-se. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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K C P KIRCH & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003595-11.2017.8.11.0002. AUTOR: K C P 

KIRCH & CIA LTDA - ME RÉU: INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE 

EDUCACAO 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. Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se as partes firmaram contrato verbal para 

produção e comercialização de uniformes por prazo indeterminado, 

mediante o adimplemento do percentual de 5% sobre o total das vendas, a 

ser pago por meio do fornecimento de uniformes para os funcionários da 

requerida; b) se a requerida informou a autora acerca da rescisão do 

contrato no meio do ano letivo de 2016 ou se a autora apenas tomou 

conhecimento em 09/11/2016; c) se a requerida deve efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 36.495,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e 

cinco reais) à autora em razão da produção de uniformes para o ano letivo 

de 2017. Diante da natureza da controvérsia, defiro, a produção de prova 

oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/09/2018, às 17h. Desde já ficam os advogados das partes cientificados 

de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K C P KIRCH & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003595-11.2017.8.11.0002. AUTOR: K C P 

KIRCH & CIA LTDA - ME RÉU: INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE 

EDUCACAO 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. Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se as partes firmaram contrato verbal para 

produção e comercialização de uniformes por prazo indeterminado, 

mediante o adimplemento do percentual de 5% sobre o total das vendas, a 

ser pago por meio do fornecimento de uniformes para os funcionários da 

requerida; b) se a requerida informou a autora acerca da rescisão do 

contrato no meio do ano letivo de 2016 ou se a autora apenas tomou 

conhecimento em 09/11/2016; c) se a requerida deve efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 36.495,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e 

cinco reais) à autora em razão da produção de uniformes para o ano letivo 

de 2017. Diante da natureza da controvérsia, defiro, a produção de prova 

oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/09/2018, às 17h. Desde já ficam os advogados das partes cientificados 

de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. Cumpra-se LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (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: 1006525-02.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Por 

ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 28/05/2018, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, 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. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006525-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006525-02.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Por 

ocasião da Portaria n°. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o expediente 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 28/05/2018, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12/09/2018, 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. Ficam as 

partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007198-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER INOCENCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007198-92.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELIEZER INOCENCIO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Eliezer Inocêncio da Silva e no polo passivo Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Intime-se o devedor Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 13368426, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005237-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003077-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E SUPLEMENTOS 

TERMODINAMICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FIGUEIRO RAMBOR OAB - RS83723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003505-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CRUZ LIMA (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:

REINALDO PRESTES NETO (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 14132180.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002825-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO WALLMAR LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450/O 

(ADVOGADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA OAB - 534.995.221-87 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAZEN DAVID 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004401-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA CHIMENES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5570 Nr: 180-67.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO TAKANOBU MIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUCENA CERQUEIRA CALDAS, 

ANTÔNIO ALVES DA COSTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 
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feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221079 Nr: 1291-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GOMES DA SILVA, IVANI FERREIRA 

LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 263942 Nr: 3531-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIU JIAPI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLÉCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOTA BONOMETTI 

GOUVEIA - OAB:222664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327080 Nr: 23412-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL NOVO MUNDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA JR - 

OAB:MT-5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:OAB/MT 13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 263471 Nr: 2440-97.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CAVALCANTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 108624 Nr: 4559-70.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MARIA, ODAIR MARIA, ALTAIR VALENTIN 

MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL MONTEIRO DA SILVA - TITULAR DO 

CARTÓRIO DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE - VG, ABIGAIL APARECIDA 

MONTEIRO DA SILVA (TABELIÃ SUBSTITUTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU CHIQUETTI - 

OAB:10563, LIANA GORETE ROQUE SAGIN - OAB:10486/MT, LUCIANA 

CASTANHO SAGIN - OAB:11522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241193 Nr: 2453-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KITMÓVEIS COMÉRCIO LTDA, HUMBERTO 

MARTINS QUITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo, valendo seu silêncio como concordância tácita e adimplemento da 

divida.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 271380 Nr: 12210-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUCIO DA CUNHA LOBO, LUCIA 

FERREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo, valendo seu silêncio como concordância tácita e adimplemento da 

divida.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 63097 Nr: 8387-16.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

CUIABÁ-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, CELIA 

MARIA DE ARRUDA PAULA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, requerer o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 265031 Nr: 4584-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:1354-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, cumprir a determinação contida na decisão de fl. 174.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449422 Nr: 11595-51.2016.811.0002

 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: KESD, IFDF, BENEDITA CLARA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10(dez) 

dias, apresentar nos autos Termo de Guarda ou documento equivalente 

que comprove a qualidade de guardiã da Sra. Benedita em relação aos 

menores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 543819 Nr: 11724-85.2018.811.0002

 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: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE, SEBASTIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar cópias, contrafés e demais reproduções dos atos e 

documentos que estiverem em seu poder ou concordar com o 

procedimento determinado, ficando desde já advertida da pena do art. 714, 

§ 2º, do CPC, tudo nos termos da decisão de fl. 04.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 543820 Nr: 11725-70.2018.811.0002

 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: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE VÁRZEA 

GRANDE, BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MG65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar cópias, contrafés e demais reproduções dos atos e 

documentos que estiverem em seu poder ou concordar com o 

procedimento determinado, ficando desde já advertida da pena do art. 714, 

§ 2º, do CPC, tudo nos termos da decisão de fl. 04.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283554 Nr: 2430-19.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, ANA MARIA DE 

ARRUDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, INBESP 

INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

LTDA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LAZARO 

ROBERTO DE SOUZA - OAB:4801-B/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - 

OAB:12184

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). 

Antonio Goulart Guimarães Neto a restitui-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de aplicação das penalidades legais..

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419015 Nr: 21532-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR PERES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ALUÍSIO DE SOUZA - OAB:10.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, nos termos da decisão de fl. 

175.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251193 Nr: 10501-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLY CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884/O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, nos termos da decisão retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251640 Nr: 10898-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da decisão 

retro.

 Por oportuno, registro que para levantamento de valores em conta cuja 

titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração deverá conter 

poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376619 Nr: 24263-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 

10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida de forma 

que permita o cumprimento da decisão/sentença retro, devendo, para 

tanto, primeiramente informar o valor total do débito (principal + honorários) 

e, em seguida, individualizar o valor total relativo ao débito principal, bem 

como do valor total devido a título de honorários advocatícios.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297568 Nr: 18008-22.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A (BRADESCO 

FINANCIAMENTOS), SERASA CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8.184-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435301 Nr: 4212-22.2016.811.0002

 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: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, CNPJ: 

09045715000135, Inscrição Estadual: 133445453. 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 ORDINÁRIA DECLARATÓRIA, C/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPATÓRIA, MEDIANTE CAUÇÃO REAL proposta por C. A. CHAGAS 

FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

17.900.396/0001-26, com sede na Rod. Dos Imigrantes, KM 07, Capão 

Grande, na Cidade de Várzea Grande/MT., representada por, Sr. CARLOS 

AUGUSTO CHAGAS FILHO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do 

CPF/MF sob o nº. 927.084.045-04 e CI/RG nº. 0572731701 SSP/BA, em 

face de IEDA CRISTINA VASCONCELOS – ME., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n°. 09.045.715/0001-35 e I.E. n°. 13.344.545-3, com sede na Rua W nº. 13, 

bairro Jd. Paula II, em Várzea Grande – MT, CEP: 78.135-430 e BANCO 

SANTANDER S.A., Agência Várzea Grande 4407 - Avenida Couto 

Magalhães, nº. 1.200, Centro - Várzea Grande/MT. O Autor recebeu, em 

data de 16 de dezembro de 2015, aviso de intimação do Cartório de 

Registro Civil – 2º Ofício de Várzea Grande/MT, Título/Protocolo nº. 18311, 

a fim de que, sob pena de ser efetivado o protesto, efetuasse o 

pagamento, até o dia 17/12/2015, do seguinte título, enviando a cartório 

pelo Banco (segundo réu) e de emissão da primeira ré no valor de R$ 

2.430,35 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos). 

Imperioso salutar que não mantém e/ou jamais manteve o Autor, com 

nenhum dos réus, qualquer vínculo jurídico que autorizasse a emissão de 

título de crédito, muito menos em se tratando de duplicata, razão pela qual 

não deu seu aceite. Ora, não efetuou o Autor qualquer negócio mercantil, 

a prazo, que autorize a emissão do presente título, mesmo porque o Autor 

nunca nem se quer ouviu falar, tampouco fora apresentado os serviços 

da primeira ré. Assim, se o Autor nada deve, razão pela qual o protesto é 

completamente descabido, o cancelamento do Protesto é a única medida 

de que dispõe para evitar dano irreparável ao seu bom nome comercial. 

Desta forma, ao Autor não restou outro caminho senão buscar a tutela 

jurisdicional. Dá-se à causa o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil 

reais).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em cumprimento à recomendação do CNJ 

para que, antes de determinar a citação por edital, os juízes brasileiros 

tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por 

meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao 

teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei busca do endereço da 

requerida Ieda Cristina Vasconcelos - ME junto ao Sistema INFOJUD, a qual 
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possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço localizado é o mesmo 

constante nos autos, conforme extratos juntados nos autos em 

apenso.Assim, considerando que a primeira requerida não foi localizada 

para ser citada, defiro o pedido fls. 114 e ordeno seja a requerida citada, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias.Por oportuno, à vista de que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do executado.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 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 07 de 

junho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de julho de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428090 Nr: 26323-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, CNPJ: 

09045715000135, Inscrição Estadual: 133445453. 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 CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS 

AUTOMOTIVAS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.900.396/0001-26, 

com sede na Rod. Dos Imigrantes, KM 07, Capão Grande, na Cidade de 

Várzea Grande/MT., representada por, Sr. CARLOS AUGUSTO CHAGAS 

FILHO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF/MF sob o nº. 

927.084.045-04 e CI/RG nº. 0572731701 SSP/BA, em face de IEDA 

CRISTINA VASCONCELOS – ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 

09.045.715/0001-35 e I.E. n°. 13.344.545-3, com sede na Rua W nº. 13, 

bairro Jd. Paula II, em Várzea Grande – MT, CEP: 78.135-430 e BANCO 

SANTANDER S.A., Agência Várzea Grande 4407 - Avenida Couto 

Magalhães, nº. 1.200, Centro - Várzea Grande/MT. O Autor recebeu, em 

data de 16 de dezembro de 2015, aviso de intimação do Cartório de 

Registro Civil – 2º Ofício de Várzea Grande/MT, Título/Protocolo nº. 18311, 

a fim de que, sob pena de ser efetivado o protesto, efetuasse o 

pagamento, até o dia 17/12/2015, do seguinte título, enviando a cartório 

pelo Banco (segundo réu) e de emissão da primeira ré no valor de R$ 

2.430,35 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos). 

Imperioso salutar que não mantém e/ou jamais manteve o Autor, com 

nenhum dos réus, qualquer vínculo jurídico que autorizasse a emissão de 

título de crédito, muito menos em se tratando de duplicata, razão pela qual 

não deu seu aceite. Ora, não efetuou o Autor qualquer negócio mercantil, 

a prazo, que autorize a emissão do presente título, mesmo porque o Autor 

nunca nem se quer ouviu falar, tampouco fora apresentado os serviços 

da primeira ré. Assim, se o Autor nada deve, razão pela qual o protesto é 

completamente descabido, o cancelamento do Protesto é a única medida 

de que dispõe para evitar dano irreparável ao seu bom nome comercial. 

Desta forma, ao Autor não restou outro caminho senão buscar a tutela 

jurisdicional. Dá-se à causa o valor de R$ 2.430,35 (dois mil, quatrocentos 

e trinta reais e trinta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em cumprimento à recomendação do CNJ 

para que, antes de determinar a citação por edital, os juízes brasileiros 

tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por 

meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao 

teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei busca do endereço 

darequerida Ieda Cristina Vasconcelos - ME junto ao Sistema INFOJUD, a 

qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, 

Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço localizado é 

o mesmo constante nos autos, conforme extrato em anexo.Assim, 

considerando que a primeira requerida não foi localizada para ser citado, 

defiro o pedido fls. 114 e ordeno seja a requerida citada, por edital, este 

com prazo de 20 (vinte) dias.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, 

não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do executado.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 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 07 de 

junho de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de julho de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228435 Nr: 8643-46.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. D. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 136.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413380 Nr: 18567-71.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DE LIMA, CARLA SIMONE DE 

QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLA SIMONE DE QUEIROZ CORREA, 

Cpf: 57097003120, Rg: 632528, brasileiro(a), solteiro(a), cabelereira. 

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 E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO DE ÁGUA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

E PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por JOSÉ LINDOLFO VILELA 

GARCIA, portador da cédula de identidade RG 017314, expedida pela 

SSP/MT, devidamente inscrito no CPF 138.768.051-04, residente e 

domiciliado na Rua Poconé, n.º 583, Bairro Cohab Nova, em Cuiabá/MT, em 

face de NILZA MARIA DE LIMA, na qualidade de Locatária, brasileira, 

solteira, cabeleireira, portadora da cédula de identidade RG nº. 1163754-4 

SSP/MT e do CPF n.º 841.446.451-34, residente e domiciliada na Rua 

Gertrúdes Probest, n.º 151, esquina com a Rua Arthur Probest, segunda 

casa direita (salão de beleza), no bairro Jardim Gloria I, em Várzea 

Grande/MT e CARLA SIMONE DE QUIROZ CORREA, na qualidade de 

fiadora, brasileira, cabeleireira, portadora da cédula de identidade RG 

632.528 SSP/MT e do CPF nº. 570.970.031-20, residente e domiciliada na 

Rua Luiza Antônio de Figueiredo, n.º 10, no bairro Jardim Petrópolis, em 

Cuiabá/MT e DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE 

– DAE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n.º 

02.555.079/0001-42 com sede na Av. Governado Júlio Campos, n.º 2.599, 

bairro Jardim dos Estados, CEP 78.150-000. As partes firmaram um 

Contrato de Locação, pelo qual o Requerente/Locador locou a 

Requerida/Locatária, um imóvel residencial, com endereço na Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 908, no bairro: Jardim Costa Verde, em 

Várzea Grande/MT, por um período de 12 (doze) meses, a iniciar em 

13.06.2012 com término previsto em 13.06.2013 com aluguel devidamente 

avençado na época no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme 

instrumento acostado na inicial (Cláusula 2ª(do preço) e 3ª(do prazo) do 

Contrato de Locação).(...). Vencido o prazo de locação o contrato foi 

prorrogado inicialmente por mais 12 meses, com a alteração no valor do 

aluguel para o valor de R$ 700,00 de 12/06/2013 a 12/06/2014, e 

posteriormente prorrogado com alteração no valor do aluguel para o valor 

de R$ 750,00 de 12/06/2014 a 12/06/2015. A Requerida/Locatária não vem 

honrando com os compromissos estipulados no Contrato de Locação 

quanto ao pagamento dos aluguéis e já conta com um saldo devedor 

compreendido entre o mês de abril/2015 até a presente data agosto/2015, 

o que faz da mesma devedora da quantia de R$ 2.532,78 (dois mil 

quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) devidamente 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) e de multa pelo atraso de 10% 

(dez por cento), nos termos da cláusula 6ª, parágrafo único do contrato. 

(...). Assim, outra alternativa não restou ao Requerente, senão propor a 

presente ação. Conforme consta na tabela anexa, os valores dos débitos 

até a presente data totalizam a quantia de R$ 12.688,16 (doze mil 

seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) já acrescidos de 

15% de honorários. DOS DÉBITOS DOS ALUGUÉIS: O total dos débitos da 

Requerida para com o Requerente perfaz um total de R$ R$ 5.055,44 

(cinco mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 

referente a 6 (seis) meses de aluguéis vencidos e não pagos, acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) e multa de 10% (dez por cento), pelo 

atraso, correção contratual de acordo com a Parágrafo único da cláusula 

7ª. DATA 13/04/2015, 13/05/2015, 13/06/2015 13/07/2015, 13/08/2015, 

13/09/2015 – VALOR DEVIDO ATUALIZADO ATÉ 08/08/2015 R$ 891,55, 

R$ 876,93, R$ 859,87, R$ 845,10, R$ 831,98, R$ 750,00 DOS 

ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO DÉBITOS DE ÁGUA: A Requerida deixou um 

débito de água no valor de R$ 2.698,77, que atualizado corresponde ao 

valor de R$ 3.061,44. Ocorre que a Requerida nunca pagou nenhuma 

conta de água ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. 

Contudo ainda descumpriu o contrato de locação, vez que não transferiu 

para o seu nome a unidade consumidora utilizou os serviços da 

concessionária de água e esgoto e nunca pagou pelos serviços. .Insta 

salientar que o Requerente não utilizou os serviços da 3.ª Requerida DAE, 

que o imóvel estava Locado e que quem utilizou dos serviços da 

Requerida foi o 2.º Requerida a Locatária Sr.ª Nilza no período dos 

débitos, fato que comprova a ilicitude praticada pela Requerida. Assim, 

restam evidenciados o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", que por 

si só autorizam a antecipação de tutela pretendida. Atribui-se a causa o 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) conforme o inciso III do art. 58, da Lei 

nº 8.245/91.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que a requerida Carla 

Simone de Queiroz Correa não foi localizada para ser citada, defiro o 

pedido fls. 109 e ordeno que esta seja citada, por edital, este com prazo 

de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência contidas na 

decisão de fl. 35 e 37.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem 

assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIVAG/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa da requerida.Na hipótese de ser apresentado 

embargos monitórios 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. 

Várzea Grande-MT, 01 de março de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

 Atenção: ADVERTÊNCIAS DE FL. 35: Apresentada a contestação com 

preliminares e/ou documentos, à parte autora para se manifestar, em 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, intimem-se os litigantes para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Art. 285. 

Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a 

citação do réu, para responder; do mandado constará que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor. Art. 319. Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

ADVERTÊNCIAS DE FL. 37: Aportou aos autos à fl. 36, petição da parte 

autora requerendo a reconsideração da decisão de fl. 35, que determinou 

o prosseguimento do feito tão somente quanto à pretensão de cobrança 

dos aluguéis em atraso, salientando que inobstante tenha pugnado pelo 

prosseguimento do feito com a citação das requeridas (fl. 34), quando da 

intimação para prestação de caução (fl. 33), pretende com a presente 

ação, a rescisão do contrato de locação e a retomada do imóvel locado. 

Destarte, da melhor análise da exordial e dos documentos colacionados 

aos autos, verifico que em que pese o pedido formulado no item “b”, à fl. 

09, tenha sido objetivando a citação da parte requerida, para que a mesma 

desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias, o contrato de locação, objeto da 

presente ação, possui garantia de fiança (art. 37, II, da lei 8245/91), de 

modo que não incidiria na hipótese o art. 59, § 1º, IX, da lei do inquilinato. 

Deste modo, diante do interesse do autor em rescindir o contrato com a 

posterior decretação de ordem de despejo, revogo a decisão de fl. 35, e, 

no impulso, determino sejam as requeridas citadas para, em 15 (quinze) 

dias, contestarem a ação e/ou, independentemente de cálculo, efetuarem 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma 

do inciso II, do art. 62, da Lei nº 8.245/91, consignando-se no mandado as 

advertências legais (arts. 285 e 319, CPC). Cientifiquem-se, também, os 

eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no 

processo como assistentes (art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Alegando 

a parte autora, em 15 (quinze) dias, que o depósito não é integral, 
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justificando a diferença, venha a parte ré complementar o depósito, em 10 

(dez) dias, sob pena de prosseguir o pedido de rescisão pela diferença 

(art. 62, IV, Lei n.º 8.245/91). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, em 10 (dez) 

dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

do julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de indeferimento.Finalmente, considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da 

justiça.

 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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 05 de julho de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311452 Nr: 7534-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MARLENE NAZÁRIO 

CHAPARRO, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216738 Nr: 12122-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE CAMPOS, MARIA DA GLORIA 

PEREIRA, CLEUZA TEODORO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, Leo Catala Jorge - OAB:17.525

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001611-89.2017.8.11.0002. AUTOR: JOSE 

VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME RÉU: VARZEA GRANDE 

SHOPPING S.A Vistos etc. Defiro o processamento da reconvenção, 

razão pela qual determino que a Secretaria promova as devidas 

anotações junto ao PJE, em especial promovendo a inclusão de José 

Valberes Barbosa de Brito no polo passivo da reconvenção. Fica a parte 

autora José Valberes Barbosa de Brito EIRELI. – Me intimada, na pessoa 

de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 343, § 1º, do CPC). No tocante ao terceiro reconvindo entendo 

pertinente a designação de audiência de conciliação a fim de observar o 

procedimento comum, possibilitando também eventual composição entre as 

partes. Nestes termos, em atenção ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/08/2018, às 17h00min, 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 RECONVINTE E A EMPRESA RECONVINDA intimadas da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o reconvindo José Valberes Barbosa de Brito, 

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 o requerido José Valveres 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. 

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005079-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO TADEUS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005079-95.2016.8.11.0002. AUTOR: 

JULINHO TADEUS FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, em especial quanto à 

ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, tendo em vista que 

o Boletim de Ocorrência juntados nos autos foi produzido com base em 

informações prestadas pela própria parte autora, bem como diante da 

inexistência de outros documentos que comprove o alegado acidente de 

trânsito, razão porque passo a organização do processo (art. 357, do 

CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da prova. Da ausência de 

laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 
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do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ter sido elaborado com informações unilaterais 

prestadas pela própria parte autora, o que não permite se comprovar a 

efetiva existência do acidente de trânsito, cumpre esclarecer que os 

termos contidos no boletim de ocorrência poderá ser corroborado com a 

juntada de outros documentos ou através de prova testemunhal. 

Outrossim, quanto às alegações de que o documento é unilateral e não 

permite a comprovação do nexo de causalidade, registro que este se 

confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado. Deste modo, 

rejeito a preliminar em análise. 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 atribuía àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer que a 

distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses previstas no 

§ 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a 

inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo 

automotor descrito na inicial; b) em caso positivo se em razão do acidente 

teve a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial 

em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito objeto do processo; 

c) se positiva, qual o grau desta lesão e, d) em caso de a parte autora 

fazer jus ao recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Diante 

da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova pericial 

formulado pela parte requerida, bem como determino de ofício a produção 

de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de testemunhas 

visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido no item “A”, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/09/2018, às 15:300 horas. Ainda, ressalto que a 

designação de audiência de instrução e julgamento antes da produção da 

prova pericial, por si só, não é capaz de trazer nenhum prejuízo para a 

requerida, que após a juntada de eventual laudo, poderá se manifestar 

sobre o mesmo. Dessa forma, desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOACIL LOURENCO PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006064-30.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ELOACIL LOURENCO PEDROSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC) ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos 

do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, em especial quanto à 

ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos, tendo em vista que 

o Boletim de Ocorrência juntados nos autos (id. 9356897) foi produzido 

com base em informações prestadas pela própria parte autora. Ainda, 

observo que o Boletim de Atendimento Médico do Pronto Socorro Municipal 

contém a informação de que a parte autora deu entrada no referido 
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hospital com histórico de AVC na data em que relata ter sofrido acidente 

de trânsito. Portanto, o referido documento por si só não demonstra a 

lesão que alega ter ocorrido em decorrência do acidente de trânsito 

descrito nos autos, 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 oral. Dos pontos controvertidos a) se a 

parte autora sofreu o acidente envolvendo veículo automotor descrito na 

inicial em 16/06/2017 e, b) caso positivo o item anterior se a parte autora 

fazer jus ao recebimento do seguro DPVAT em razão da lesão em seu 

punho esquerdo. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018, às 14:00 horas. Dessa 

forma, desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004690-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004690-13.2016.8.11.0002. AUTOR: 

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354, do CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, em 

especial quanto à ocorrência do acidente de trânsito descrito nos autos. 

Isso porque, no Boletim de Ocorrência juntado nos autos e produzido com 

base em informações prestadas pela própria parte autora há informação 

de que a autora encontrava-se em frente a sua residência quando foi 

atropelada por um motoqueiro não identificado (id. 3708433) Já o Boletim 

de Atendimento Médico do Pronto Socorro Municipal consta a informação 

de que a autora teria sofrido uma queda de moto, sendo que tal 

informação também foi prestada pela própria autora, conforme se observa 

no id. 3708510. Dessa forma, diante da divergência das informações 

acerca da dinâmica do acidente e talvez até mesmo quanto a sua 

ocorrência, à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o 

art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova 

oral consistente na oitiva de testemunhas, razão porque passo a 

organização do processo (art. 357, do CPC). Assim, de acordo com os 

autos, fixo os pontos controvertidos que deverão ser esclarecidos em 

audiência de instrução e julgamento: a) se a parte autora sofreu queda de 

motocicleta ou foi atropelada por um veículo automotor em 07/07/2015 e, b) 

caso positivo o item anterior se a parte autora faz jus ao recebimento do 

seguro DPVAT em razão da lesão descrita na avaliação médica de id. 

11934283. Diante da natureza da controvérsia, determino de ofício a 

produção de prova oral (art. 370, CPC), consistente na oitiva de 

testemunhas visando esclarecer o ponto controvertido acima estabelecido 

no item “A”, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13/09/2018, às 17:00 horas. Dessa 

forma, desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO)

ANDERSON BARBOSA SILVA OAB - SP330935 (ADVOGADO)

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA OAB - SP178268 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005825-60.2016.8.11.0002. AUTOR: JOAO 

FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI RÉU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

Vistos, etc. JOÃO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI ajuizou a presente ação 

de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais em 

desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., aduzindo, em 

síntese, que em novembro de 2015 as requeridas promoveram o 

lançamento do empreendimento “Condomínio Urbanístico Verana Várzea 

Grande I”, situado neste município, e como promoção de lançamento lhe 

propuseram a seguinte proposta: uma entrada no valor R$ 2.113,13, a ser 

paga a vista, mais três parcelas no valor de R$ 2.113,13, cada uma, a ser 

paga mediante cheque com prazo de 30, 60 e 90 dias, e, por fim, o 

parcelamento do saldo remanescente em 48 parcelas fixas de R$ 

1.584,85, com valor total de R$ 84.525,28. Aduz que ficou atraído pela 

proposta, motivo porque manifestou interesse na aquisição da unidade n. 

34, da quadra 02, pelo valor certo e ajustado de R$ 84.525,28, tendo, 

ainda, efetuou o pagamento da entrada na importância de R$ 8.478,88 

mediante a emissão de quatros cheques no valor de R$ 1.680,00, mais o 

pagamento de 04 boletos no valor de R$ 441,97, cada um. Salienta, 

contudo, que dezembro/2015 assinou um contrato de compra e venda, 

sem ler e deixando de observar que constava cláusula indicando a 

inclusão de juros, de modo que as 48 parcelas fixas de R$ 1.584,85 

passaram a ser de R$ 2.037,31. Posteriormente é que notou a alteração 

contratual e visando obter informações sobre o motivo desta alteração, 

manteve contato com as requeridas, contudo sem êxito, sendo que a partir 

de então iniciou várias tentativas de acordo com as requeridas no sentido 

de que elas cumprissem com o que foi avençado e, de tal modo, 

retificassem o contrato para manter a cláusula de pagamento em 48 

parcelas fixas de R$ 1.584,85, porém sem sucesso. Assim, após expor 

suas razões jurídicas, requereu seja declarada a rescisão do contrato de 

compra da unidade autônima n. 34, da quadra n. 02, do Condomínio 

Urbanístico Verana Várzea Grande I, com o retorno das partes ao status 

quo e a consequente condenação das requeridas a restituírem a quantia 

de R$ 8.452,52 desembolsada pelo autor. Ainda, requer a condenação 

das requeridas ao pagamento de dano moral no importe de R$ 15.000,00. 

Com a inicial vieram documentos. As requeridas apresentaram 

contestação, que veio acompanhada de documentos (id. 9311076), 

aduzindo, preambularmente, necessidade de retificação do valor da 

causa. No mérito, afirmam que o autor assinou o “Instrumento Particular de 

Promessa e Venda e Compra”, concordando com todas as cláusulas 

contratuais, inclusive rubricando todas as páginas no ato da assinatura, 

não podendo, assim, falar-se em desconhecimento dos seus termos, 

mormente porque se trata de “empresário do ramo de produção e 
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comercialização do ramos de biodiesel (doc. 6) e ainda com uma empresa 

de participação e administração de bens (houding) (doc. 7)”, sendo 

impossível de se acreditar que assinou um contrato sem ler, como alega. 

Asseveram que as cláusulas contratuais sobre as parcelas estavam 

expostas de forma clara e objetiva, daí porque não comporta a anulação 

do negócio jurídico por vício. Destacam, contudo, que as contestantes 

nunca se opuseram e não se opõem à rescisão contratual pleiteada pelo 

autor, contudo entendem que deve haver o estrito cumprimento contratual, 

especialmente quanto aos valores a ser restituídos, com o justo direito à 

retenção de 30% do valor pago, além das despesas previstas no contrato 

e as inerentes ao imóvel. Afirmam que a comissão de corretagem não é 

passível de devolução, pois foi o autor devidamente cientificado de que 

deveria ser pago este encargo, o que se deu antes da celebração do 

instrumento de compra e venda, bem como sustentam a inexistência de 

dano morais. Por fim, pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Termo de audiência de conciliação no id. 9319647, a qual restou inexitosa. 

Impugnação a contestação no id. 9878118. No id. 11269550 a parte autora 

manifestou interesse na produção de provas, ao passo que as 

requeridas, no id. 11394978, informaram não ter interesse na produção de 

outras provas. Na decisão de id. 12328637 o valor da causa foi retirado e 

determinado que o autor complementasse as custas processuais, o que 

foi por ele cumprido, conforme id. 13008781. No id. 13296465 a parte 

autora formulou pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado parcial 

da lide, nos termos do inciso II, do art. 356 c/c art. 355, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, no tocante a pretensão de rescisão contratual, 

pois não há necessidade de outras provas além das existentes nos autos 

nesse ponto. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - 

POSSIBILIDADE. É possível o julgamento parcial do mérito, ou seja, o 

fracionamento da solução do mérito, ex vi do disposto no art. 356, II. O juiz 

resolverá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parte deles for incontroverso ou estiver em condições de 

solução imediata. A outra parcela da lide será, então, submetida à 

instrução probatória.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.12.038191-8/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da súmula em 

28/04/2017) Pois bem, analisando os autos resta incontroverso que as 

partes firmaram contrato de promessa de compra e venda referente à 

unidade autônoma n. 34, quadra n. 02, do Condomínio Urbanístico Verana 

Várzea Grande I, situado nesta cidade. No entanto, o autor manifestou o 

seu desinteresse na manutenção do negócio por conter cláusulas 

diversas da inicialmente pactuada. A parte requerida, do que se extrai do 

contexto da sua peça de defesa, não se opõe a essa rescisão, desde que 

observado os seus direitos rescisórios. Assim, inexistindo interesse de 

ambas as partes na continuidade do negócio de compra e venda, sendo, 

ainda, defeso obrigar o autor a se manter em uma relação jurídica da qual 

não mais manifesta aquiescência, a rescisão contratual, nesta fase 

processual, afigura medida mais conveniente, seja para liberar o bem para 

livre comercialização pelas requeridas, seja para evitar cobranças ao 

autor adstrito ao negócio. Desse modo, considerando que nenhuma das 

partes pretende manter o negócio jurídico em questão, alternativa inexiste 

a este Juízo senão rescindir a avença entabulada entre as partes, com o 

consequente retorno das partes ao status quo ante. Porém, tem-se que 

quem deu causa a rescisão e seus efeitos ainda depende de instrução, 

razão porque essas matérias não serão objeto do presente julgamento 

parcial. Posto isto, julgo procedente parte dos pedidos formulados na 

inicial para DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, 

objeto do litígio, referente à unidade autônoma n. 34, quadra n. 02, do 

Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, situado nesta cidade. Em 

consequência, resolvo parcialmente o mérito nesse ponto, com fulcro no 

artigo 356, II, c/c o art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No 

que diz respeito aos honorários advocatícios, malgrado a ausência de 

sedimentação de entendimento sobre a possibilidade de sua fixação na 

hipótese de julgamento parcial do mérito, como sois o presente caso, 

perfilho o posicionamento segundo o qual a decisão que resolve 

definitivamente parte da lide equivale para todos os efeitos à sentença a 

que alude o art. 85 do CPC (“a sentença condenará o vencido a pagar 

honorários advocatícios ao advogado do vencedor”). Sobre o tema, vale 

transcrever o enunciado n. 05, da I Jornada de Direito Processual Civil do 

Conselho da Justiça Federal: "ENUNCIADO 5 – Ao proferir decisão parcial 

de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á 

proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor, nos termos do art. 85 do CPC". No mesmo sentido caminha a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – 

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – ART. 356 DO NCPC – 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. A decisão que julga parcialmente o mérito, com suporte no 

artigo 356 do NCPC é impugnável mediante agravo de instrumento, 

possuindo o conteúdo de sentença, sendo, portanto, cabível a fixação de 

honorários de sucumbência.” (TJMS – AI n. 1400662-76.2017.8.12.0000 – 

3ª Câmara Cível, des. Relator Eduardo Machado Rocha - julgado em 

13.06.2017). Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 30% do 

valor da causa (R$ 23.212,92), diante do lapso de tempo decorrido até 

aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, 

do art. 85). Do saneamento do processo Compulsando os autos, tem-se 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção quanto a determinados pedidos iniciais, razão 

porque passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), 

bem assim a ordenar a produção da prova. De acordo com os autos, fixo 

os pontos controvertidos como sendo: a) se houve proposta diversa da 

inserta no instrumento de compra e venda juntado nos autos, o que teria 

motivado a compra pelo autor; b) quem deu causa a inexecução do 

contrato; c) se a parte autora tem direito a restituição integral dos valores 

pagos à parte requerida; d) se a requerida faz jus a retenção de alguma 

quantia; e) se o autor teve conhecimento do pagamento da comissão e 

corretagem; f) se ficaram configurados os danos morais pleiteados na 

petição inicial e o seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o pedido de depoimento 

pessoal da parte requerida, uma vez que suas afirmações já foram 

delineadas na fase postulatória. Por fim, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/09/2018, às 15:30_horas. Desde já ficam os 

advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Ficam, também, as partes intimadas da respectiva solenidade por meio de 

seus patronos constituídos nos autos. Da tutela de urgência No id. 

13296465 a parte autora informa que a segunda requerida “determinou a 

inclusão do seu nome na SERASA, justamente pelo fato do autor não ter 

pago as parcelas do contrato que se pede a rescisão através da presente 

ação”. Assim, requer liminar incidental para que seu nome seja excluído da 

SERASA e de qualquer outro órgão de proteção ao crédito, bem como que 

as requeridas se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas 

referentes ao contrato sub judice. Pois bem. Trata-se de pedido de tutela 

de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos, quer sejam: probabilidade do direito e 

perigo de dano. Efetivamente, a probabilidade do direito está demonstrada, 

uma vez que a parte autora não possui mais interesse na manutenção do 

contrato de compra e venda firmado com as requeridas, o qual, nesta 

ocasião, foi declarado rescindido, emergindo disso que a cobrança das 

parcelas contratuais se mostra temerária e indevida, bem assim a inclusão 

do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito (ids. 13296692). 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “periculum in mora”, 

ante aos nefastos prejuízos que podem advir ao autor em razão da 

inscrição negativa em dados de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de coagi-lo ao pagamento das parcelas do contrato que não 

possui mais interesse em manter. Ademais, inexiste qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da requerida, pois a rescisão do contrato acima 

declarado não deixa mais qualquer dúvida sobre as obrigações 

contratuais de ambas as partes, de modo que o autor não possui mais 

nenhum dever de pagamento das demais parcelas contratuais, muito 

menos a parte requerida pode efetuar qualquer cobrança a esse respeito. 

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da 

liminar, DEFIRO o pleito e determino que as requeridas PROMOVAM A 

EXCLUSÃO dos dados pessoais do autor dos órgãos de proteção ao 
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crédito, em especial, a SERASA, atinente ao contrato de compra e venda 

sub judice, bem como se ABSTENHAM de efetuar a cobrança das demais 

parcelas referente ao referido contrato e de novamente INCLUIR o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa-diária que 

fixo em R$ 500,00, limitado a 20 dias-multa, ficando as requeridas 

intimadas por meio da presente decisão para cumprimento da liminar ora 

deferida. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007842-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para especificar provas que ainda pretendem produzir no prazo 

de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273328 Nr: 15874-56.2011.811.0002

 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: CARLITO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094, ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB-MT 16.943-A

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 182/201 foi interposto 

tempestivamente. INTIMO a parte requerida para apresentar as 

Contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58082 Nr: 3910-47.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELANIRA CANIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Miguel Canello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora manifestou-se às fls. 318 acerca da certidão 

de fls. 317. Certifico ainda que a certidão do oficial de justiça de fls. 321 

foi negativa, razão pela qual intima-se a parte autora para manifestar-se a 

cerca da referida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292890 Nr: 12753-83.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Intimação da parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426741 Nr: 25473-77.2015.811.0002

 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: EDIRSON BARCELO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar manifestação acerca da 

petição de fls. 101/102, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499103 Nr: 13246-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora para assinar a petição de fls. 

10/17 apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 507748 Nr: 17818-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA GOMES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO VIANA 

MALACARNE - OAB:MT 18.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar acerca da decisão de 

fls. 21, no PRAZO de 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 507748 Nr: 17818-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA GOMES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO VIANA 

MALACARNE - OAB:MT 18.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Visto, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Flavia Gomes Guimarães, por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, (processo n. 12665-40.2015.811.0002, Código 402487), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 
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sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003217-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo o Município de Várzea Grande apresentado contestação, 

dê-se vista à parte Autora para a réplica. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002779-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MONTEIRO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005891-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 277255 Nr: 20801-65.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DE SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente 

(fls. 128 e 132), reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento 

dos valores em favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 

128, bem como em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

na conta corrente indicada à fl. 132. Oportunamente, arquivem-se e 

proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242654 Nr: 3936-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAÚDIO ROBERTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente 

(fl. 132), reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte Exequente na conta corrente indicada à fl. 132. 

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 89202 Nr: 11283-61.2005.811.0002

 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): CARVALHO EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE V. GRANDE/MT - 

OAB:7258, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão da penhora “on line” do valor total via 
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sistema Bacen Jud, quitando o débito. Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte Executada ao pagamento 

de eventuais custas e despesas processuais remanescentes.

 Ordeno que seja expedido alvará em favor do Fundo da Procuradoria 

Geral do Município de Várzea Grande - MT para autorizar a liberação da 

importância de R$ 2.832,57 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e 

cinquenta e sete centavos), devidamente atualizada, referente aos 

honorários, com transferência para conta corrente nº 57.315-9, agência 

nº 2764-2, Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 15.696.021/0001-60, bem como a 

expedição de alvará em favor da Conta única da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande – MT para autorizar a liberação da importância R$ 

21.448,14 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze 

centavos), devidamente atualizado, referente ao débito remanescente, 

com transferência para conta corrente nº 111.424-7, agência nº 2764-2, 

Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 03.507.548/0001-10.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347220 Nr: 13616-68.2014.811.0002

 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: SELMA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para manifestar sobre a 

informação da Assistente Social de fls. 95, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 23340 Nr: 965-39.1993.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:OAB-MT 4724, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, reiterando a intimação da parte Requerida para apresentar 

os dados bancários para transferência do valor remanescente depositado 

nos autos, conforme despacho a seguir transcrito: “(...) Após, autorizo o 

levantamento dos valores remanescentes em favor da parte Executada, 

devendo, para tanto, o mesmo informar aos autos os dados bancários de 

sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo 

de 05 (cinco) dias, para ser efetuada a transferência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333458 Nr: 2072-83.2014.811.0002

 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: MARIUCHA APARECIDA DA COSTA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação à Exequente, abrindo vista para 

manifestar acerca do(s) mandado(s) negativo(s) devolvido(s), e requerer 

o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 270259 Nr: 10211-29.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORESTES NOGUEIRA PENZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para manifestar sobre o 

despacho a seguir transcrito: (...)Empós, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, fazendo averbar que eventual silêncio implicará 

em anuência tácita com a extinção dos presentes autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005897-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ao analisar a inicial, verifico que a parte Autora não trouxe aos 

autos o requerimento administrativo, bem como cópia do documento 

pessoal legível. Por essa razão, determino a intimação do procurador da 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, trazendo aos 

autos documentos acima mencionados (art. 319, VI, NCPC). Anoto que o 

não atendimento referente aos artigos 319 do NCPC, implicará na extinção 

do processo (artigo 321, parágrafo único, do NCPC). Cumprida ou não a 

diligência, tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002211-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATILDES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007081-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENO GAUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Versam os autos sobre pedido de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Conquanto as alegações formuladas 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. Prossiga-se o feito no cumprimento da 

decisão anteriormente proferida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001711-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (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: 1002034-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA VIEIRA DA VEIGA (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, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRIZOLA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

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: 1001293-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GOULART CARVALHO SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 
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objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000043-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI L DIAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000043-04.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT Requerido: EXECUTADO: SIDNEI L DIAS - 

ME ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos, na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, 

intimando a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da correspondência sob ID n.13632737. 

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, 12 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009489-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUQUERQUE PEREIRA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009489-65.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT Requerido: EXECUTADO: ALBUQUERQUE 

PEREIRA E CIA LTDA - ME ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida sob ID n. 

13632642. 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, 12 de julho de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009546-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DONIZETE CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009546-83.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT Requerido: EXECUTADO: NELSON 

DONIZETE CORREA DE SOUZA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida sob ID n. 

13604744. 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, 12 de julho de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009494-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JORGE AFONSO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009494-87.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT Requerido: EXECUTADO: ANTONIO 

JORGE AFONSO COMERCIO - ME ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida sob ID n. 

13605142. 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, 12 de julho de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009514-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009514-78.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT Requerido: EXECUTADO: GERSON LUIZ 

CAFARO DA SILVA ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos, na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida sob ID n. 

13631601. 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, 12 de julho de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005075-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005075-24.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: PEDRO VALERIO DA SILVA Requerido: 
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REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora a manifestar sobre o laudo pericial retro, no prazo de dez dias. . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 12 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004305-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça retro (Id. 13683946) quanto à realização da 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a 

audiência designada na decisão anterior. Quanto ao início do prazo para 

defesa, segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 

334, § 4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município protocolou ofício perante este Juízo há bastante tempo 

demonstrando seu desinteresse na referida audiência em relação a todos 

os processos, inclusive os novos eventualmente distribuídos, como neste 

caso. Assim, o prazo para defesa terá início a partir de sua citação ou, 

então, caso esta já tenha sido realizada, da ciência deste despacho. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002015-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - TO0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante do desinteresse das partes na composição consensual, 

cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 18 de julho de 

2018, às 14h45min. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004307-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça retro (Id. 13684152) quanto à realização da 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a 

audiência designada na decisão anterior. Quanto ao início do prazo para 

defesa, segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 

334, § 4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município protocolou ofício perante este Juízo há bastante tempo 

demonstrando seu desinteresse na referida audiência em relação a todos 

os processos, inclusive os novos eventualmente distribuídos, como neste 

caso. Assim, o prazo para defesa terá início a partir de sua citação ou, 

então, caso esta já tenha sido realizada, da ciência deste despacho. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça retro (Id. 13684071) quanto à realização da 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a 

audiência designada na decisão anterior. Quanto ao início do prazo para 

defesa, segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 

334, § 4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município protocolou ofício perante este Juízo há bastante tempo 

demonstrando seu desinteresse na referida audiência em relação a todos 

os processos, inclusive os novos eventualmente distribuídos, como neste 

caso. Assim, o prazo para defesa terá início a partir de sua citação ou, 

então, caso esta já tenha sido realizada, da ciência deste despacho. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 432374 Nr: 2381-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA ROSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte denunciante Administradora e Consórcio Gazin 

Ltda, para que manifeste sobre a devolução da carta precatória de fls. 

217/232, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 411007 Nr: 17200-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT, SELMA PAES - OAB:16-347-A, VALKIRYA 

CAMELLO - OAB:15.157 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271
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 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 102244 Nr: 11290-19.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA SIMÕES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18378, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a perita Rosylene Aparecida de Moraes Pintol, 

através de seu advogado Murilo Espilola de Oliveira Lima - OAB/MT 

3.127-A, acerca da decisão a seguir transcrita: "(...) Assim, a fim de 

regularizar o feito, determino seja expedida, com urgência, a respectiva 

certidão de crédito de honorários periciais em favor da Sra. Rosylene 

Aparecida de Moraes Pintol, a fim de que esta possa efetuar a cobrança 

contra o Estado de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se.", bem como para 

que retire na Secretaria da Vara a referida certidão no prazo de quinze 

dias.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 393231 Nr: 7336-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, 

JEFFERSON GARCIA FERREIRA, EDER FRANK PAIXAO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Lucas Vinicius Silva de Campos, Rg: 2706752-1 SSP MT 

Filiação: Marcio Augusto Soares de Campos e Jucinalva da Silva, data de 

nascimento: 02/04/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

ofice boy, Endereço: Rua Dr. Jonas C. da Costa N, 71, Bairro: Verdão, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:Os denunciados estão incursos nas sanções prevista 

no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, brasileiro, filho de Jucinalva da Silva 

e Marcio Augusto Soares de Campos, nascidos aos 02/04/1996, natural 

de Cuiabá/MT, JEFFERSON GARCIA FERREIRA, brasileiro, filho de Márcia 

Garcia Ferreira e Pedro Bispo da Silva, nascido aos 05/07/1988, natural de 

Cuiabá/MT e EDER FRANK PAIXÃO PINTO, brasileiro, filho de Alessandra 

Paixão Pinto e Edy Frank de Jesus Silva, nascido aos 03/01/1996, natural 

de Cuiabá/MT, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

c/c art. 70, ambos do Código Penal.

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS:

Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que o acusado agiu com 

culpabilidade acentuada, visto que foi a pessoa que portava a arma no 

momento do roubo e, além de proferir diversas ameaças contra as vítimas, 

mostrou que arma estava municiada, apontou o objeto para as cabeças 

das vítimas, inclusive acordou o filho do casal apontando a arma para o 

rosto dele. Tais condutas são altamente reprováveis, uma vez que as 

vítimas não manifestaram qualquer reação. Verifico que o Réu é primário, 

porém responde outras Ações Penais acusado de prática de crimes 

contra o patrimônio, porém esta circunstância não pode ser utilizada para 

agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão 

(culpabilidade - CP, art. 157 c/c art. 29).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, 

reduzindo a pena em 2 (dois) meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

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, 9 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

EDER FRANK PAIXÃO PINTO:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era é 

primário e não possui antecedentes criminais.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, deixando 

de reduzir a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).

Inexiste circunstância agravante.

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.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

JEFFERSON GARCIA FERREIRA:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente, já tendo condenações por prática de roubo.
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A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de 

reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado 

anteriormente por roubo, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 

61, I do CP, agravo-lhe a pena em 2 (dois) meses, resultando esta em 4 

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

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, 6 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 18 de maio de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 393231 Nr: 7336-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, 

JEFFERSON GARCIA FERREIRA, EDER FRANK PAIXAO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Eder Frank Paixao Pinto Filiação: Alessandra Paixao 

Pinto e Edy Frank de Jesus Silva, data de nascimento: 03/01/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), aux. administrativo, 

Endereço: Rua dos Andrades, N. 35, Bairro: Verdão, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:Os denunciados estão incursos nas sanções prevista 

no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, brasileiro, filho de Jucinalva da Silva 

e Marcio Augusto Soares de Campos, nascidos aos 02/04/1996, natural 

de Cuiabá/MT, JEFFERSON GARCIA FERREIRA, brasileiro, filho de Márcia 

Garcia Ferreira e Pedro Bispo da Silva, nascido aos 05/07/1988, natural de 

Cuiabá/MT e EDER FRANK PAIXÃO PINTO, brasileiro, filho de Alessandra 

Paixão Pinto e Edy Frank de Jesus Silva, nascido aos 03/01/1996, natural 

de Cuiabá/MT, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

c/c art. 70, ambos do Código Penal.

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS:

Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que o acusado agiu com 

culpabilidade acentuada, visto que foi a pessoa que portava a arma no 

momento do roubo e, além de proferir diversas ameaças contra as vítimas, 

mostrou que arma estava municiada, apontou o objeto para as cabeças 

das vítimas, inclusive acordou o filho do casal apontando a arma para o 

rosto dele. Tais condutas são altamente reprováveis, uma vez que as 

vítimas não manifestaram qualquer reação. Verifico que o Réu é primário, 

porém responde outras Ações Penais acusado de prática de crimes 

contra o patrimônio, porém esta circunstância não pode ser utilizada para 

agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão 

(culpabilidade - CP, art. 157 c/c art. 29).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, 

reduzindo a pena em 2 (dois) meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

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, 9 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

EDER FRANK PAIXÃO PINTO:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era é 

primário e não possui antecedentes criminais.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, deixando 

de reduzir a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).

Inexiste circunstância agravante.

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.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, 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 
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o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código 

Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

JEFFERSON GARCIA FERREIRA:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente, já tendo condenações por prática de roubo.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de 

reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado 

anteriormente por roubo, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 

61, I do CP, agravo-lhe a pena em 2 (dois) meses, resultando esta em 4 

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

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, 6 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 18 de maio de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 393231 Nr: 7336-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, 

JEFFERSON GARCIA FERREIRA, EDER FRANK PAIXAO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Jefferson Garcia Ferreira Filiação: Marcia Garcia 

Ferreira e Pedro Bispo da Silva, data de nascimento: 05/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vidraceiro, Endereço: Rua 

Floriano Figueiredo, Bairro: Novo Terceiro, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:Os denunciados estão incursos nas sanções prevista 

no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, do Código Penal

Decisão/Despacho:Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS, brasileiro, filho de Jucinalva da Silva 

e Marcio Augusto Soares de Campos, nascidos aos 02/04/1996, natural 

de Cuiabá/MT, JEFFERSON GARCIA FERREIRA, brasileiro, filho de Márcia 

Garcia Ferreira e Pedro Bispo da Silva, nascido aos 05/07/1988, natural de 

Cuiabá/MT e EDER FRANK PAIXÃO PINTO, brasileiro, filho de Alessandra 

Paixão Pinto e Edy Frank de Jesus Silva, nascido aos 03/01/1996, natural 

de Cuiabá/MT, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, 

c/c art. 70, ambos do Código Penal.

LUCAS VINICIUS SILVA DE CAMPOS:

Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que o acusado agiu com 

culpabilidade acentuada, visto que foi a pessoa que portava a arma no 

momento do roubo e, além de proferir diversas ameaças contra as vítimas, 

mostrou que arma estava municiada, apontou o objeto para as cabeças 

das vítimas, inclusive acordou o filho do casal apontando a arma para o 

rosto dele. Tais condutas são altamente reprováveis, uma vez que as 

vítimas não manifestaram qualquer reação. Verifico que o Réu é primário, 

porém responde outras Ações Penais acusado de prática de crimes 

contra o patrimônio, porém esta circunstância não pode ser utilizada para 

agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão 

(culpabilidade - CP, art. 157 c/c art. 29).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, 

reduzindo a pena em 2 (dois) meses, resultando em 4 (quatro) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

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, 9 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

EDER FRANK PAIXÃO PINTO:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era é 

primário e não possui antecedentes criminais.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, deixando 
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de reduzir a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).

Inexiste circunstância agravante.

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.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

JEFFERSON GARCIA FERREIRA:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente, já tendo condenações por prática de roubo.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou claro que o praticou em busca de 

dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime, apesar de reprováveis, são normais ao tipo.

 As consequências do crime são as naturais e o comportamento das 

vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, pelas razões acima, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de 

reclusão (CP, art. 157).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado 

anteriormente por roubo, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 

61, I do CP, agravo-lhe a pena em 2 (dois) meses, resultando esta em 4 

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

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, 6 (seis) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 

70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 6 (seis) anos, 

5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e, 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.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 18 de maio de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516589 Nr: 22586-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jailson Moraes, Cpf: 69265186100, Rg: 13002538 SSP 

MT Filiação: Maria de Lourdes Moraes, data de nascimento: 07/06/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: R. 

Vereador Abelardo Azevedo, Nº 91, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Jailson Moraes 

(CPF 692.651.861-00 - qualificado às fls. 24), pela prática de infração ao 

art. 217-A, c/c art. 61, II, "f", c/c art. 226, II, todos do Código Penal; 

requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP, pugnando pelo 

recebimento da denúncia, citação do denunciado para apresentar a 

resposta à acusação, bem como sejam intmados o denunciado, a vítima e 

as testemunhas, para comparecerem à audi~encia de instrução e 

julgamento, culminando na condenação do acusado ás penas cominadas 

ao crime supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 384876 Nr: 1967-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Paulo Ricardo Ferreira da Costa, Rg: 1989030-3 

SSP MT Filiação: Joans Ferreira da Costa Junior e Sebastiana Ferrwira 

Ramos, data de nascimento: 17/04/1992, brasileiro(a), natural de 

Aracatuba-SP, solteiro(a), segurança, Endereço: Ru Alta Floresta Quara 

37 Lote 21, Bairro: Treze de Setembro Ou Novo Mato Grosso, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Paulo Ricardo Ferreira da Costa como incurso no artigo 12 da Lei 

nº 10.826/2003. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a 

presente denúncia, seja a denunciada citada para que apresente defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do cpp, com oitiva das 
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testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Casso a denunciada não seja encontrada para ser citada no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão da mesma e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Códigto de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 513995 Nr: 21041-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA SILVA, ORLEI JOSÉ DE 

MESQUITA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Elias de Souza Silva, Cpf: 04343061183, Rg: 2052424-2 

Filiação: Olavo Paulo da Silva e Georgina Lindalva de Souza Silva, data de 

nascimento: 20/07/1990, brasileiro(a), natural de São francisco do 

guaporé-RO, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua dos Carvalhos, N° 898, 

Bairro: Cristo Rei, Cidade: Tapurah-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Elias de Souza Silva e Orlei José de Mesquita Nrto como 

incursos no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Por esta 

razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, sejam os 

denunciados citados para que apresentem defesa escritaq, conforme 

artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos 

termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas 

e interrogatórios, até final sentença condenatória com a determinação, se 

for o caso, do valor mínimo devido às vítimas a título de indenização por 

eventuais prejuízos experimentados. Caso os denunciados não sejam 

encontrados para serem citados nos endereços declinados nos autos, 

requer seja expedido ofícios à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão dos 

mesmos e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 

361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do réu 

ELIAS, bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma 

das unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 425480 Nr: 24870-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES MALDONADO, MARCOS 

GENIS FERREIRA, CRISTIANO ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:, JOANA 

ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14.843, MARIA 

DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT, SÓCRATES MOTA 

MARTINS - OAB:MT 20916

 I – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

06/09/2018, às 14:10 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 432104 Nr: 2210-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR MIRANDA, WALISON JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da defsa do réu DR RAUL 

COELHO CURVO, via DJE, para devolver os autos na secretaria no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do art. Art. 234, do CPC/2015

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 525163 Nr: 1480-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUELITO DE ALMEIDA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mackson douglas boabaid 

de souza - OAB:20201/0

 DECISÃO

I - Trata-se de pedido de restituição da arma de fogo apreendida (fls. 02), 

formulado pelo Requerente acima nominado, qualificado e representado 

nos autos (fls. 80/82).

II - O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (fls. 89/90).

III - No entendimento do autor Fernando Capez, “se os instrumentos do 

crime não se amoldarem à alínea 'a' do inciso II do art. 91 do Código Penal, 

ou seja, não forem confiscáveis, poderão ser restituídos ao criminoso e ao 

lesado ou a terceiro de boa fé, pouco importando haja sentença 

condenatória transitada em julgado” (Curso de Processo Penal, 10ª ed., 

2003, Editora Saraiva, p. 347).

IV – Analisando os autos, verifico que a arma não se amolda ao descrito 

na alínea 'a' do inciso II do art. 91 do Código Penal. Muito embora o Réu 

tenha sido preso pela prática do crime de Porte de Arma, ele possui 

autorização para ter sua posse, o que deixa de tornar a posse por ele um 

ilícito penal. Assim, manter o bem apreendido sem qualquer motivo 

aparente, viola o direito de propriedade, uma vez que não há nenhuma 

demonstração nos autos de que sua constrição seja essencial para o 

deslinde do feito.

V – Assim, não havendo dúvida quanto ao direito do requerente, forçoso 

será deferir o pedido de restituição do bem apreendido. São os motivos 

pelos quais, com fulcro no art. 5º, LIV, da Constituição Federal c/c o art. 

120, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO em 

favor do Requerente.

VI – Tendo em vista que o Réu possui apenas a posse da referida arma, 

ela deverá ser entregue apenas com a apresentação de Guia de 

Transporte correspondente (original).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 458255 Nr: 12635-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO BRAGA SERRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alexsandro Braga Serrão, Cpf: 38609860230, Rg: 

365785 SSP MT Filiação: Hamilton Cezar Serrão e Francisca Xavier Braga, 

data de nascimento: 06/09/1973, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, 

casado(a), pedreiro, Endereço: Rua do Amanhecer, Nº 7641, Bairro: 

Buritis, Cidade: Porto Velho-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Alexsandro Braga Serrão como incurso no art. 297, caput, do 

Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua respectiva 

defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos 

seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final 

sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor 

mínimo devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos 

experimentados. Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado 

no endereço declinado nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão do mesmo e, em não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal._

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 515782 Nr: 22083-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Wilson Alves Pereira, Cpf: 94274673120, Rg: 

027.402.282-004 SSP MA Filiação: Augustinho Moraes Pereira e Maria de 

Jesus Alves da Mata, data de nascimento: 18/09/1982, brasileiro(a), 

convivente, borracheiro, Endereço: Rua Rancharia, 13A, Q.16, Bairro: Jd 

Ouro Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Wilson Alves 

Pereira, brasileiro, convivente, borracheiro, natural de NI, nascido aos 

18/09/1982, portador do RG 0274022820043 SSP/MA, CPF 

942.746.731-20, celular (65) 99957-9281, filho de Augustinho Moraes 

Pereira e Maria de Jesus, residente e domiciliado na Rua Rancharia, 13A, 

quadra 16, bairro Jardim Ouro Verde, município de Várzea Grande-MT, 

pela prática de infração ao art. 306. § 1º, II, da Lei 9.503/97. Requeiro que 

depois de recebida e autuada, seja o denunciado citado para resposta à 

acusação, bem como intimados o denunciado e as testemunhas abaixo 

arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, 

culminando na condenação do mesmo às penas cominadas ao crime 

supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

IV – Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não sabido, 

demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação da lei 

penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro.

V – Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao 

órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532746 Nr: 5831-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA CARVALHO, FABRICIO 

ROZENDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Fabiano da Silva Carvalho, Cpf: 06480452186, 

Rg: 26096820 SSP MT Filiação: Antonio Carvalho e Valdireny Dias da Silva, 

data de nascimento: 17/06/1998, brasileiro(a), natural de -MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua C, Quadra 29, Nº 24, 9614-8250, 

65.96148250, Bairro: Coha Jaime Campos, Cidade: Várzea Grande-MT

Denunciado(a): Fabricio Rozendo de Oliveira, Rg: 221785-6 SSP MT 

Filiação: Cicero Rozendo da Silva e Dorotina Oliveira Rozendo, data de 

nascimento: 19/05/1988, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), serralheiro, Endereço: Rua Travessia Nervile, 10 - Qd 07, 

Bairro: Serra Dourada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Fabiano da Silva Carvalho e Fabricio Rozeno de Oliveira, como 

incursos nas sanções do art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, em concurso 

material (art. 69), com o art. 180, caput, todos do Código Penal. Por esta 

razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, sejam os 

denunciados citados para que apresentem respectivas defesas escritas, 

conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores 

atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo 

arroladas e interrogatórios, até final sentença condenatória com a 
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determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à vítima a título de 

indenização por eventuais prejuízos experimentados. Caso os 

denunciados não sejam encontrados para serem citados nos endereços 

declinados nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão dos mesmos e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação dos Réus, 

bem como da informação de que eles não estão presos em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-nos por edital.

II – Caso os Réus, mesmo devidamente citados e intimados por edital, não 

compareçam aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534224 Nr: 6728-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROMERO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Renato Romero Mendes, Cpf: 02800395907, Rg: 

76201382 SSP MT Filiação: Jercindo da Luz Mendes e Anair Romero, data 

de nascimento: 21/06/1981, brasileiro(a), natural de Cotaingi-CE, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Rodrigues de Campos, Nº 497, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-08. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Renato Romero 

Mendes, brasileiro, solteiro, ocupação serviços gerais, natural de Foz do 

Iguaçu/PR, nascido aos 21/06/1981, portador de RG 7620138-2 SSP/PR e 

CPF 028.003.959-07, filho de Jercindo da Luz Mendes e anair Romero, 

residente e domiciliado no Residenial Rodrigues de Campos, nº 497, bairro 

Jardim União, município de Cuiabá/mT, pela prática de infração ao art. 306, 

§1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; Requeiro a tramitação nos termos 

do art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do 

denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam 

intimados o denunciado e as testemunhas, para comaprecerem à 

audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do 

acusado às penas cominadas aos crimes supra.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

IV – Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não sabido, 

demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação da lei 

penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro.

V – Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao 

órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 537716 Nr: 8720-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981, THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - 

OAB:24402/O

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 31 DE JULHO, ÀS 

15:30H.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530091 Nr: 4433-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"VISTOS.Por força da paralisação dos Servidores Penitenciários do 

Estado de Mato Grosso, a ser realizada nos dias 11 e 12 do corrente mês, 

não haverá traslado de presos nas referidas datas, motivo pelo qual 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de julho de 

2018, às 15h.Quanto ao pedido da defesa para que se realize o traslado 

do preso para participar da audiência em questão, tendo em vista que não 

será uma providência fácil de excetuar, intime-se o advogado para que, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, justifique o motivo dessa insistência, 

tendo em vista tratar-se de providência aparentemente inútil ao processo e 

à própria defesa, entretanto, capaz de gerar grandes percalços e atrasos 

no feito.No que toca à transferência do preso também requerida pela 

defesa, independentemente do que se tenha decidido em qualquer 

procedimento junto ao Tribunal de Justiça, a verdade é que este 

magistrado não tem o controle de vagas dos presídios e não sabe da 

respectiva disponibilidade ou das mazelas que afligem o sistema prisional, 

por isso não é o caso de deferimento do pleito de remoção neste 

processo. Aliás, por certo se algum magistrado tem elementos concretos 

para apreciar a questão da melhor maneira possível, seria o Juiz da 

Execução Penal, pelo que INDEFIRO o pleito.Expeça-se o 

necessário.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533300 Nr: 6175-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVIANE AGNES DE ARRUDA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.928A

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 23 de Julho de 

2018 às 15:30 no fórum desta comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 487850 Nr: 6791-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PRADO FERREIRA, GUILHERME 

HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA, AMAURI DO NASCIMENTO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 DR. ITALO GARCIA FERREIRA OAB/MT 22334 - da r. sentença proferida 

nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 276631 Nr: 20114-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DA SILVA, ARMANDO GUEDES 

MOURA, DIEGO HENRIQUE DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932

 ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - AOB/MT 20.832-O, da audiênia de 

Instrução e Julgamento, designada para o dia 10/08/2018, às 15:45 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 310358 Nr: 6404-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:OAB/MT 4455

 FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - OAB/MT 4455, da audiência de 

Justificação designada para o dia 20 de Agosto de 2018, às 14:30 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: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, Vilson Batista de 

Assis - OAB:9222MT

 DRA. FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB/MT 15910, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 07 de Agosto 

de 2018, às 14:15 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389497 Nr: 5038-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MANOEL DA SILVA, RICARDO 

RAMOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO MANOEL DA SILVA, Cpf: 

91135869472, Rg: 99001204814, Filiação: Maria Josefa da Conceição e 

Manoel José da Silva, data de nascimento: 13/04/1971, brasileiro(a), 

natural de São Luiz do Quitumde-AL, convivente, motorista, Telefone 

99237-4403. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o acusado SEVERINO MANOEL DA SILVA nas sanções do art. 

304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu 

primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

1) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara 

Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 

452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e 2) 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.ISENTO o réu do pagamento das custas 

processuais, notadamente porque foi assistido pela Defensoria 

Pública.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública e, via DJE, a réu revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 10 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317435 Nr: 13794-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KESSY JHONNY CAMPOS SILVA, Cpf: 

04715247194, Rg: 24063428, Filiação: Orlandinho Dias Ramalho e Helienai 

Campos, data de nascimento: 13/09/1994, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), Telefone (65) 99246-6015. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, KESSY JHONNY CAMPOS SILVA 

praticou crime previsto no artigo 217-A, §1¹ do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 
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artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 10 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 491730 Nr: 9116-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198/MT

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

cinco dias, se manifeste acerca da resposta à acusação (fl. 73/79).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 538110 Nr: 8932-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO KEVIN LUCAS DE MORAES 

MIRANDA, Dr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB/MT 

15.375, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 15 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 15H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 407606 Nr: 567-19.2011.811.0081

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CERQUEIRA, JOÃO MADUREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 3237 - B, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948, REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - 

OAB:23.481

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: WANDERLEY CERQUEIRA e JOÃO 

MADUREIRA DOS SANTOS, Drs. REGYS FERNANDO DOS SANTOS 

CERQUEIRA - OAB/MT 23.481 E CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB/MT 3.237-B, PARA COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 14 

DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H00, BEM COMO PARA QUE A DEFESA DO 

ACUSADO WANDERLEY CERQUEIRA, MANIFESTE ACERCA DAS 

CERTIDÕES INCLUSAS NOS AUTOS (FL. 450 e 452)

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 257478 Nr: 17435-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, MARIA APARECIDA RODRIGUES - OAB:16860

 INTIMAÇÃO para o advogado MARIA APARECIDA RODRIGUES, LAURO 

GONÇALO DA COSTA, para se manifestar no prazo de 5 dias nos moldes 

do termo de audência de fls 335, com relação ao acusado FELIPE BRUNO 

DA SILVA, no prazo legal

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001589-94.2018.8.11.0002

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:

ROMECY ALBERTO TOLDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento a retro decisão (id14018286), intima-se a parte 

Requerida, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

informe a conta a serem transferidos os valores depositados nestes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004466-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LEITE DE ARRUDA (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. E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, para atual endereço do 

requerido, ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE parte autora, para 

que, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do Mandado, devendo ser 

recolhida através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 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: 1001812-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (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. E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000688-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (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. E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001980-49.2018.8.11.0002

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:

CLEUSA FATIMA PORTELLA CARDOSO (EXECUTADO)

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS 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. E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000266-88.2017.8.11.0002

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:

DILEUSA BATISTA DE SANTANA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1006958-06.2017.8.11.0002

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:

M SABATINI COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXECUTADO)

ANA PAULA SABATINE (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1006232-32.2017.8.11.0002

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:

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUCAO ACACIA EIRELI - 

ME (EXECUTADO)
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REGIANE SANTANA SEGOBIA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001082-36.2018.8.11.0002

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:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1008923-19.2017.8.11.0002

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:

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001040-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MORAIS (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005404-36.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1002589-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ULISSES DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

JOSE ULISSES DE CARVALHO (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000026-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA PIRES (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 
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requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007521-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

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:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

JEAN RICARDO CAMPOS 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1008148-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI PILE DA 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000611-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DO PRADO FERREIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000158-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007570-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA (EXECUTADO)

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007596-39.2017.8.11.0002

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:

ANTONIO FERREIRA BARBOSA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007605-98.2017.8.11.0002

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:

EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDMILSON PEREIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1009601-34.2017.8.11.0002

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:

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (EXECUTADO)

SUELI BATISTA SOARES (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1008533-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON NORBERTO DE BARROS (EXECUTADO)

ELTON NORBERTO DE BARROS EIRELI - EPP (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1005017-55.2016.8.11.0002

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:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (EXECUTADO)

SERGIO LUIS KISS (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1004990-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRILLAUD SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007607-68.2017.8.11.0002

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:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE (EXECUTADO)

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE - 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000927-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIA ALVES DA 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003509-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001981-34.2018.8.11.0002

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:

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1005857-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000542-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANDARA CRISTINY FERREIRA GOMES (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006403-86.2017.8.11.0002

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:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007173-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 
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pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1004770-40.2017.8.11.0002

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:

DIFFERENT MODA TRANSADA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROSA MARIA BERTOLLO (EXECUTADO)

VILMAR BERTOLLO (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004463-86.2017.8.11.0002

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:

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000123-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACEK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

AMAURI RICARDO (EXECUTADO)

CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007159-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004456-94.2017.8.11.0002

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:

EDNA FAVARETTO LIMA (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)

PAULO CAIRES LIMA (RÉU)

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005200-89.2017.8.11.0002

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:

WEINER COSTA DIAS (RÉU)

MEIRE SILVA BUENO VELOZO (RÉU)

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 
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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: 1000058-70.2018.8.11.0002

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 FRANCISCA DE SOUZA MARTINS (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007834-58.2017.8.11.0002

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:

TARCISIO MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

IVERLENE FIGUEIREDO DE CAMPOS (RÉU)

TARCISIO PONTES (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001937-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000005-89.2018.8.11.0002

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:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008300-52.2017.8.11.0002

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:

FRANCIELE CEREZO DE SOUZA (RÉU)

EDGAR DE MORAIS AMORIM (RÉU)

AMORIM & SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008926-71.2017.8.11.0002

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:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002902-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILDEFONSO DE FIGUEIREDO NETO (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-52.2018.8.11.0002

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:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1002487-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ALMEIDA PEREIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1007272-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SOARES (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005899-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1002183-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO DE SOUSA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1000357-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE SOUZA DE LIMA (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.E, quanto à 
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eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001992-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

ROBUSTO SUPERMERCADO LTDA - 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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002756-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

DAYANA IZABEL DOS SANTOS (RÉU)

CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001966-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DELLA BELLA MARINHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANGELA DELLA BELLA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1002017-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA DE SANTANA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1004415-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1006056-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

SUELI CRISTINA GIUSTTI (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 
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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: 1000024-95.2018.8.11.0002

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:

JONAS LEITE FERREIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1005026-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARYS MARCE DE SOUZA MELO (EXECUTADO)

AUGUSTO CESAR DA COSTA CAMPOS (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001760-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKA KAJIWARA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001185-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR DE JESUS PAES (RÉU)

E DE J PAES - ME (RÉU)

 

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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001686-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JARDEL SIQUEIRA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

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: 1001736-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZENAIDE DE BARROS ARRUDA (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.E, quanto à 

eventual nova citação, via oficial de justiça, ao atual endereço do 

requerido ou em novo endereço a informar, INTIMA-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no mesmo prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de justiça, para cumprimento 

do Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005190-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY OLIVEIRA IZAIAS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 5 1 9 0 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NATALY 

OLIVEIRA IZAIAS COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos verifico que 

autor colacionou apenas a Notificação Extrajudicial, carecendo de seu 

comprovante de recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido 

e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor. 3. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004398-57.2018.8.11.0002

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:

TATIANE FELIX MARQUES REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004398-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

TATIANE FELIX MARQUES REZENDE Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos autos, observo que 

o autor não colacionou o Termo de cessão de crédito em seu favor, no 

intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 3. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004386-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004386-43.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: VALDIR FERREIRA COUTINHO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que 

dentre a documentação necessária não consta o contrato de 

financiamento firmado entre as partes, o que inviabiliza a análise do pleito 

liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004332-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004332-77.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JESUS DOS SANTOS DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, denoto que esta 

retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, verifico ainda que no 

endereço em que fora encaminhada a notificação consta QD 115, todavia, 

no contrato inexiste tal informação. 4. Pois bem, em que pese à juntada do 

instrumento de protesto, denoto que não foram esgotados todos os meios 

para localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 

5. Assim, carece de comprovante da constituição em mora. 6. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE PROTESTO DE TÍTULO COM 

INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE POR EDITAL. NÃO ESGOTADAS AS 

POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REALIZADA EM LOCAL 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. A notificação do devedor intimado 

por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da 

Lei nº 9.492/97. Não esgotadas todas as possibilidades de intimação 

pessoal do devedor, sua intimação por edital não é suficiente à 

constituição da mora. Ainda, se fosse permitida, a notificação do devedor 

por meio de intimação de protesto por edital, deveria ser realizada na 

Comarca em que se tem notícia ter sido o último domicílio do devedor 

fiduciante (endereço do contrato). A intimação por edital realizada em 

comarca aleatória, na prática inviabiliza ao devedor fiduciante tomar 

conhecimento do ato. Ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Manutenção da extinção da 

ação de busca e apreensão. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70069724433, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 

14/07/2016). (TJ-RS - AC: 70069724433 RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Data de Julgamento: 14/07/2016, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2016)” 7. Assim, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003846-92.2018.8.11.0002

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:

ALEIXO LOPES DE CAMPOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003846-92.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALEIXO LOPES DE CAMPOS Vistos. .. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de ALEIXO LOPES DE 

CAMPOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

13465598, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003929-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN DOS REIS COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003929-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: UBIRATAN DOS REIS COSTA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

UBIRATAN DOS REIS COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 13595496, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004064-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEDESMA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004064-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARCOS LEDESMA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA 

S.A, em desfavor de MARCOS LEDESMA PEREIRA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13907257, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas e 

honorários. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004106-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MAJEKY CRESTAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004106-72.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: NIVALDO MAJEKY CRESTAN Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 6. Entretanto, 

considerando a petição de Id. 13969100, na qual o autor informa que 

realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito. 7. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 8. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 9. Custas pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuados. 10. Considerando que as 

partes autora desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 11. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004320-63.2018.8.11.0002

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:

ROBERTO KONRATH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 3 2 0 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROBERTO 

KONRATH Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em desfavor 

de ROBERTO KONRATH, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição de Id. 13484881, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004774-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSORIVAN ALVES DE BORBA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 4 7 7 4 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OSORIVAN 

ALVES DE BORBA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 
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com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Compulsando os autos verifico que autor colacionou apenas a 

Notificação Extrajudicial, carecendo de seu comprovante de recebimento, 

uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e 

apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a constituição em 

mora do devedor. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004647-08.2018.8.11.0002

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:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 4 6 4 7 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIBERTI 

LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos verifico que 

autor colacionou apenas a Notificação Extrajudicial, carecendo de seu 

comprovante de recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido 

e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor. 3. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003936-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA LUCIA AVELAR DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 3 9 3 6 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA LUCIA 

AVELAR DIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003998-43.2018.8.11.0002

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:

GABRIEL DE SOUZA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003998-43.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GABRIEL DE SOUZA 

LEITE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004736-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004736-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIA JOSE PEREIRA PIRES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em desfavor 

de MARIA JOSE PEREIRA PIRES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição de Id. 13824476, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003930-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SANTIAGO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003930-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: EDMILSON SANTIAGO DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos, verifica-se que não foram 

anexadas as guias de recolhimento das custas processuais e Taxa 

Judiciária, requisitos necessários para a análise da inicial. 3. Em que pese 

a juntada do comprovante (id 13255466), não resta comprovado sua 

relação com os presentes autos. 4. Dessa maneira, oportunizo a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003805-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

EDNEIA CARLOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003805-28.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: EDNEIA CARLOS DA COSTA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Todavia, em que pese à juntada do instrumento de 

protesto, verifico que não foram esgotados todos os meios para 

localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 5. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017). 6. 

Verifico ainda, que apesar de constar o nome do patrono Dr. Jamil Alves 

de Souza na cadeia de procuração (substabelecimento), fora constatado 

que o instrumento encontra-se vencido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, bem como regularize a cadeia de procurações, 

para que o Dr. possa postular em nome do autor, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 8. Intime-se. 9. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 113336 Nr: 8789-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI DOS MÓVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos.

1. Considerando a manifestação do senhor Perito Contábil em fls. 250/257 

e cálculos de fls. 258/259, concedo o prazo sucessivo de 10 dias para 

que as partes tomem ciência e pugnem pelo que entenderem necessário.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263233 Nr: 2537-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11.178, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, ELIZETE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430349 Nr: 1012-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIFIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que a carta de intimação pessoal do autor foi expedida 

para cidade diversa da cadastrada nos autos, intime-se pessoalmente o 

autor no endereço correto, para que no prazo de 5 (cinco) dias, pugne 

pelo que entender necessário, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, §1º do Código de Processo Civil

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 5988-72.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REIS DOS MÓVEIS 

LTDA - ME, ANSELMO PIRES DA SILVA, ANTONIO MAGALHÃES DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos.

1. Defiro o pedido do exequente formulado às fls. 123/125 e, para tanto, 

determino que se proceda a penhora dos imóveis matriculados sob os ns. 

13.064, 13.065, 13.066, 13.067, 13.068, 13.069, 13.070, 13.071, 13.072, 

13.073, 13.074, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e 

de Registros desta Comarca, mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, art. 

845), devendo, por conseguinte, serem os executados intimados da 

respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente 

(CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO, ao 

passo que sua mulher deverá, também, ser intimada (CPC - art. 842), 

pessoalmente.

2. Providencie o exequente a averbação da penhora levada a efeito nos 

autos, junto ao registro imobiliário competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou termo, independentemente de mandado judicial, nos 

termos do art. 844 do CPC.

3. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 12709-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO INDUSTRIA RECICLAGEM PL EPP, MARCIA 

TEREZA DELFORNO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Compulsando os autos verifico que à decisão de fls.95 determinava que 

não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença”.

2. Todavia, mesmo sem a tentativa de intimação do executado para 

realizar o pagamento voluntário, a secretaria de maneira equivocada 

retificou o registro da presente ação.

3. Pois bem, determino a retificação dos registros para que conste nos 

autos a fase de conhecimento, posteriormente certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença.

4. No mais, intimem-se o autor a dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340495 Nr: 8322-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA LEMES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395869 Nr: 9066-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, OSMAR SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 79399 Nr: 2052-10.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTO LUIZ ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 8711-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ELIUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lígia Ribeiro de Mendonça 

- OAB:OAB/SP - 78.723, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:14.992-A MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - 

OAB:OAB/SP 148.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora proceda à substituição dos 

patronos do autor, conforme pugnado em petição de fl. 257.

2. Posteriormente, intime-se o autor para que no prazo de 5 dias dê o 

regular prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para 

que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena de 

arquivamento.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 67229 Nr: 3055-34.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de requerimento de localização de veículos em nome do 

executado pelo sistema RENAJUD e, posteriormente, a penhora dos bens 

eventualmente encontrados.

2. Ocorre que, realizada a busca, verificou-se a existência de um veículo 

(Honda/CG 125 Titan KS, placa JZV8867, ano/modelo 2003), com restrição 

já inserida (alienação fiduciária), de acordo com os extratos anexos.

3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451994 Nr: 12740-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, WILLIAN 

YAMAMURA - OAB:17564
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para que 

em prazo igual, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção (art. 485, 

§ 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299724 Nr: 20333-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Vistos.

1. Trata-se de requerimento formulado pelo credor, de penhora via 

BACENJUD a ser realizda nas contas do executado.

2. Primeiramente, consigno que, com a nova sistemática processual, o 

devedor não é intimado pessoalmente para o cumprimento da sentença.

3. Com efeito, observa-se que o devedor ainda não foi intimado a efetuar o 

pagamento.

4. Assim, intime-se a parte devedora, através de seu patrono, ou, se não 

for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, §1º, do CPC.

5. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327040 Nr: 23371-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA COMÉRCIO FRIOS E 

LATICINIOS - EPP, CASSIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro o postulado retro.

2. Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que de direito, objetivando a citação dos 

executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 223668 Nr: 3870-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MÁRCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cumpra-se o item 4 da decisão de fls. 111.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439088 Nr: 6313-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP PANAMA CONVENIENCIA E 

LUBRIFICANTE, GABRIEL TEIXEIRA GIROTO, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287872 Nr: 7263-80.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON AZEVEDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 23. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.24. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281471 Nr: 186-20.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MULLER KOENIG - 

OAB:22819-PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que o edital de citação dos requeridos 

foi publicado uma única vez em jornal de circulação na cidade.

 2. Todavia, com o advento da lei 13.105/2015 (CPC/2015), a publicação 

em jornal local não é mais requisito da citação por edital, sendo necessária 

apenas a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, conforme artigo 257, II, do CPC.

3. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

de modo a não causar futura nulidade processual, ainda que a 

contestação tenha sido apresentada pelo requerido na pessoa de seu 

curador especial, determino à Secretaria que realize a publicação do Edital 

de Citação no DJE e, uma vez realizada a juntada da respectiva publicação 

e, se decorrido o prazo de defesa, remetam-se os autos ao ilustre 

representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca para que, 

querendo, ratifique ou retifique a defesa já apresentada.

4. Cumpra-se com URGÊNCIA visto tratar-se de processo da meta 2 do 

CNJ.

5. Após, conclusos para prolação de sentença.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380373 Nr: 26974-03.2014.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que não há expedição de mandado de 

citação para o endereço encontrado através do sistema INFOJUD (extrato 

de fls. 70).

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 244370 Nr: 5065-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETANIA ALVES TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281468 Nr: 183-65.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS 

CONFECÇÕES - ME, ROSELY MARCIA ZEFERINO DIAS, RAILDA BETTY 

ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o Sr. Oficial de Justiça não 

diligenciou nos 03 (três) endereços citados às fls. 107, de acordo com o 

teor da certidão de fls. 115.

2. Desta forma, deixo de acolher o postulado retro e determino que a 

decisão de fls. 108 seja cumprida com rigor pelo Sr. Oficial de Justiça.

 3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387208 Nr: 3438-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANGELICA ANTUNES - ME, ANA 

ANGELICA ANTUNUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C. N. 

Nascimento - OAB:15445, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301574 Nr: 22325-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para que 

em prazo igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267673 Nr: 9890-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Inicialmente, tendo em vista a conversão da ação em cumprimento de 

sentença (fls. 101), retifique-se os registros do feito.

2. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 3. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

4. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para que 

em prazo igual, requeira o que entender necessário, sob pena de 

extinção.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309013 Nr: 5003-93.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BEIRA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070-MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT11877A, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 16. Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado na petição 

inicial para declarar rescindido o Contrato de Arrendamento Mercantil 

firmado entre as partes, e consolido o autor definitivamente na posse do 

veículo, tornando a liminar definitiva, sendo que com a reintegração, fica 

facultada a venda extrajudicial do bem e expedição de novo certificado do 

registro do veículo no nome do credor ou de terceiro indicado, na forma 

estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.17. Todavia, 

deverá ser observado o disposto na Súmula 564-STJ: “No caso de 

reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a 

soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) 

com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto 

contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva 

diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto 

de outras despesas ou encargos pactuados”.18. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. 19. Ciência à Defensoria Pública Estadual.20. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com baixas e 

anotações de estilo.21. Ciência ao Defensor Público.22. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332218 Nr: 950-35.2014.811.0002

 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: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A

 36. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, para o fim de manter a comissão de permanência para o contrato nº 

234480675, limitados aos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

nos contratos, excluindo-se, todavia, os juros moratórios e multa 

contratual.37. Considerando que a autora decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.38. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404497 Nr: 13630-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA GOMES DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451752 Nr: 12637-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO QUIMICA IND E COM P QUIMICOS 

LTDA, JONAS FERREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:OAB/MT 6624

 Vistos.

1. Compulsando os autos, denoto a irregularidade na representação da 

parte requerida, eis que a manifestação de fls. 95/98 não veio 

acompanhada de procuração.

2. De acordo com o art. 76 do Código de Processo Civil, deverá ser 

concedido prazo para a regularização processual, conforme vejamos:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.”

3. Desta feita, suspendo o curso do processo e determino a intimação da 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a 

representação processual, sob pena de desentranhamento da 

manifestação de fls. 95/98 e entrega ao subscritor.

4. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações 

pertinentes, oportunidade em que será analisado o pleito de fls. 107.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451954 Nr: 12713-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA POMPEU FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339861 Nr: 7848-64.2014.811.0002

 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: NELINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT, LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 17.536, ROBSON MELO DE VASCONCELOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos.

.

1. Em análise à impugnação apresentada pelo autor, vejo que lhe assiste 

razão quando afirma que o patrono não foi intimado para a audiência de 

conciliação designada às fls. 58.

2. Pois bem. Muito embora tenha sido juntado o substabelecimento para o 

atual patrono (fls. 49/51) denota-se que o nome do mesmo não figurou na 

publicação da decisão que designou a audiência, consoante informações 

obtidas junto ao Sistema Apolo.

3. Desta forma, considerando que o novo código processual prevê a 

designação de audiência para a tentativa de composição amigável entre 

as partes, e, ainda, considerando que o autor já demonstrou sua intenção 

na realização do ato conciliatório, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 02 de outubro de 2018 às 14 horas 00 min., 

devendo as partes comparecerem espontaneamente, independentemente 

de intimação pessoal.

4. Após, não havendo êxito, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411153 Nr: 17280-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON BARBOSA MIRACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado não fora citado, 

motivo pelo qual, indefiro o pedido de fls. 99.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação do executado.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 345284 Nr: 12113-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307812 Nr: 3753-25.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta pelo autor NILSON DA CUNHA em 

desfavor de BANCO VOLKSWAGEM S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes vieram em conjunto informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fls. 

243/246).

3. Fora determinado em fl.247, que parte requerida regularizasse a sua 

representação processual, visto que não constava nos autos instrumento 

de procuração outorgando poderes para o patrono que subscreveu a 

minuta de acordo.

4. Pois bem, cumprida a determinação de fl. 247, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, mediante alvará, comunicando-se a parte, pessoalmente, 

acerca da transferência realizada.

7. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

8. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

9. P.I.C.

10. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338639 Nr: 6820-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, VENÍCIOS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/MT

 Vistos.

1. Considerando que nesta data determinei a expedição do alvará no 

processo em apenso, certifique-se o trânsito em julgado, e não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.

2. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352068 Nr: 17368-48.2014.811.0002

 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: ROBSON WAGNER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ignes lucia saldiva tessa - 

OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional promovida por Robson Wagner da Silva em 

face do Banco Daycoval S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Às fls. 134/138, as partes informam a realização de acordo, requerendo 

sua homologação e consequente extinção.

3. O acordo foi devidamente homologado, sendo julgada extinta a ação 

(fls. 145).

4. A parte requerida, às fls. 149, vem aos autos requerendo, 

alternativamente, a intimação do autor para que proceda à transferência 

do veículo para seu nome ou, a expedição de ofício diretamente ao 

DETRAN para que o referido órgão proceda à baixa sem a transferência.

5. Pois bem. Em que pese constar do acordo de fls. 134/138 sobre a 

regularização da documentação do veículo (parágrafo primeiro – fls. 136), 

vejo que o objeto da ação se resume à revisão e anulação de cláusulas 

contratuais firmadas entre as partes, c/c consignação em pagamento de 

parcelas atrasadas e manutenção de posse.

6. Nesse sentido, não há que se discutir sobre o descumprimento de 

acordo pela parte nesta ação, pois se trata de cláusula que foge do objeto 

da presente demanda, devendo, se for o caso, buscar seu direito em ação 

própria.

7. Assim, deixo de acolher o postulado retro e, após o trânsito em julgado 

da setença prolatada às fls. 145, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo.

8. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256129 Nr: 13923-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHC TAXI AEREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375537 Nr: 23411-98.2014.811.0002

 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: J. A. GAMBIN TRANSPORTES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos.1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §2º, do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir:“Art. 3º (...)§2º - Excluem-se da 

competência dessa unidade as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”.[...].5. 

Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem. 6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311534 Nr: 7619-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297605 Nr: 18055-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUZA E CRUZ LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino a retificação da autuação com a inclusão dos 

executados Everton Jung e Janderson de Souza no sistema apolo e na 

capa dos autos, de acordo com a petição inicial.

2. Ademais, acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 387250 Nr: 3468-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. COMÉRCIO DE COLCHÕES E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, SIDNEY AUGUSTO LEITE, ANA 

CAROLINA ARAÚJO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Após, deliberarei acerca dos requerimentos de formulados às fls. 53/55 

e igualmente formulados às fls. 57/58.

3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443475 Nr: 8574-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO DE MAGALHAES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATINA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:16864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Vistos.

1. Defiro o postulado retro.

2. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o ato ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do 

CPC, no endereço indicado às fls. 157.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3665 Nr: 3690-25.1998.811.0002

 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): VALDIZ PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

2. Providencie a secretaria a RETIFICAÇÃO do tipo da ação para o fim de 

constar "AÇÃO DE EXECUÇÃO".

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 10515-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CALEJAS (MC PORTAS E PORTAIS) 

ME, MARCELO CALLEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHERLOCH HOLMES DA 

SILVA - OAB:4237-B

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão bem como o 

arquivamento do feito, uma vez que não foram encontrados bens 

passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307314 Nr: 3202-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DE AUTOM., 

PEÇ., E SERV. DE CUIABÁ E V. GRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão bem como o 

arquivamento do feito, uma vez que não foram encontrados bens 

passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5879 Nr: 909-30.1998.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Defiro a dilação de prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8589 Nr: 493-33.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA, JOSÉ CARLOS ROMAZZINI, NILSON MATOS DA 

FONSECA, Gerson Vieira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER - 

OAB:4915/MT, FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - 

OAB:1268-A/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, ROSANNA KALLY SPREAFICO - OAB:9.530, ROSANNA 

KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:9530

 Vistos.

.

1. Defiro a dilação de prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78486 Nr: 1208-60.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA SALA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295513 Nr: 15743-47.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266416 Nr: 6499-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO RAMOS LEITE DE ARRUDA, 

ANTONIO CARLOS RAMOS, MARIA DA CONCEIÇAÃO RAMOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que fora determinada a inclusão do Sr. 

Antonio Carlos Ramos e da Sra. Maria da Conceição Ramos Leite, no polo 

passivo da ação, conforme fls. 45.

2. Com efeito, considerando que o autor não juntou aos autos qualquer 

prova de que as pessoas acima indicadas são sucessoras do requerido, 

até porque a certidão de óbito indica que o mesmo era casado, CHAMO O 

FEITO À ORDEM para o fim de retificar a decisão de fls. 45.

3. Desta forma, determino a exclusão do Sr. Antonio Carlos Ramos e da 

Sra. Maria da Conceição Ramos Leite do polo passivo da ação.

4. Outrossim, tendo em vista que o autor não cumpriu a decisão proferida 

às fls. 62, indefiro o requerimento formulado às fls. 72.

5. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o autor manifeste-se nos 

autos, de forma a demonstrar documentalmente que as pessoas indicadas 

às fls. 47 são os sucessores diretos do requerido.

6. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305477 Nr: 1145-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETTORE DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado não fora citado, 

motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 127.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação do executado.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330297 Nr: 26586-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREIA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do exequente às fls. 68, entretanto, verifico que 

não fora realizada busca no sistema BACENJUD, razão pela qual, não há 

que se falar em inexistência de ativos financeiros.

2. Ademais, considerando que a parte executada não fora citada, indefiro 

os pedidos de fls. 68.

3. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente requeira o que 

de direito, objetivando a citação da executada.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

5. Às providências.

.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273104 Nr: 15362-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, JOSE GERALDO GUEDES, LUIS ROBERTO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 61.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317538 Nr: 13900-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, MARINA LAGE DOMINGUES - OAB:119.862, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação de fls. 76/77, verifico que se trata de 

requerimento idêntico ao formulado às fls. 73, inclusive com a mesma data, 

o qual já analisado, conforme decisão de fls. 74.

 2. Desta forma, indefiro o postulado retro e, considerando que já fora 

realizada busca de endereço pelo sistema INFOJUD (extrato de fls. 75), 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente se manifeste nos 

autos, requerendo o que de direito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339126 Nr: 7240-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/RO 5.258, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTO - OAB:11.362/MT

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação do autor (fls. 157/158), verifico que o 

veículo fora devidamente apreendido, conforme auto de busca, apreensão 

e depósito (fls. 108), entretanto, o requerido não foi citado.

 2. Desta forma, indefiro o postulado retro e, concedo o prazo de 5 (cinco) 

dias para que o autor se manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263568 Nr: 2815-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o requerimento formulado às fls. 119 e 127/128, tendo em vista 

que já fora realizada a busca de endereço do executado pelo sistema 

RENAJUD, conforme extrato de consulta de fls. 118, sobre a qual o 

exequente não se manifestou.

 2. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente se manifeste 

nos autos, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento do 

feito.

3. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que em 

prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 226074 Nr: 6335-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL LEITE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092

 Vistos.

.

1. Em atenção ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

ação executiva realizada pelo autor, tenho que não é passível de 

deferimento na atual fase do processo, cuja triangularização já se 

aperfeiçoou com a citação e a efetiva manifestação do requerido nos 

autos.

2. Sobre o tema trago o entendimento emanado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO 

FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO AINDA NÃO 

REALIZADA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO 

PROVIDO.Perfeitamente cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução antes de realizada a citação. 

Precedentes jurisprudenciais de Tribunais Pátrios: (TJRS – 13ª Câmara 

Cível – RAI nº 70059964502 – Relator: Mário Crespo Brum – DJ 

03/06/2014); (TJMG – Agravo de Instrumento-CV 1.0024.13.304852-0/001 

0695590-30.2014.8.13.0000(1) – Relator: Des. Márcio Idalmo Santos 

Miranda – 9ª Câmara Cível – julgado em 26/5/2015 – publicado em 

19/6/2015).

(AI 14184/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015)

3. Diante do exposto, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender necessário para o 

deslinde da ação e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor 

para que dê andamento ao feito, manifestando seu interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 3073-84.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT

 Vistos.

.

1. Em atenção ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

ação executiva realizada pelo autor, tenho que não é passível de 

deferimento na atual fase do processo, cuja triangularização já se 

aperfeiçoou com a citação e a efetiva manifestação do requerido nos 

autos.

2. Sobre o tema trago o entendimento emanado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO 

FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO AINDA NÃO 

REALIZADA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO 

PROVIDO.Perfeitamente cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução antes de realizada a citação. 

Precedentes jurisprudenciais de Tribunais Pátrios: (TJRS – 13ª Câmara 

Cível – RAI nº 70059964502 – Relator: Mário Crespo Brum – DJ 

03/06/2014); (TJMG – Agravo de Instrumento-CV 1.0024.13.304852-0/001 

0695590-30.2014.8.13.0000(1) – Relator: Des. Márcio Idalmo Santos 

Miranda – 9ª Câmara Cível – julgado em 26/5/2015 – publicado em 

19/6/2015).

(AI 14184/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015)

3. Diante do exposto, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender necessário para o 

deslinde da ação e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor 

para que dê andamento ao feito, manifestando seu interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305476 Nr: 1144-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R DE SOUZA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino a retificação da autuação do presente feito, com 

a inclusão do executado Marciano Roberto de Souza no polo passivo da 

ação, tanto no sistema apolo como na capa dos autos, de acordo com a 

petição inicial.

2. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros, até o limite 

do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

4. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

5. Caso venham arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, 

intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) 

dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

6. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 7. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).

8. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410538 Nr: 16939-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISLIAN LAYSON DE 

OLIVEIRA - OAB:44.609-GO

 Vistos.

.

1. Em atenção ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

ação executiva realizada pelo autor, tenho que não é passível de 

deferimento na atual fase em que se encontra o processo, cuja 

triangularização já se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo e 

apresentação de contestação do requeridonos autos.

2. Sobre o tema trago o entendimento emanado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO 

FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO AINDA NÃO 

REALIZADA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO 

PROVIDO.Perfeitamente cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução antes de realizada a citação. 

Precedentes jurisprudenciais de Tribunais Pátrios: (TJRS – 13ª Câmara 

Cível – RAI nº 70059964502 – Relator: Mário Crespo Brum – DJ 

03/06/2014); (TJMG – Agravo de Instrumento-CV 1.0024.13.304852-0/001 

0695590-30.2014.8.13.0000(1) – Relator: Des. Márcio Idalmo Santos 

Miranda – 9ª Câmara Cível – julgado em 26/5/2015 – publicado em 

19/6/2015).

(AI 14184/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015)

3. Diante do exposto, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender necessário para o 

deslinde da ação e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor 

para que dê andamento ao feito, manifestando seu interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, § 1º).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250652 Nr: 9992-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI RODRIGUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289234 Nr: 8774-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DAMARIS ARAÚJO -ME, ADÃO 

HILDEBRANDO ARAÚJO, OACIR JOSÉ DE SOUZA, ADRIANI DAMARIS 

ARAUJO SOUZA, AURELIO ROZENO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 116.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432305 Nr: 2339-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SANTANA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 518702 Nr: 23745-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GREGORIO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado.

2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens 

de estilo.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 2104-79.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ALVES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Inicialmente, em que pese a manifestação do autor, verifico que a busca 

junto ao sistema RENAJUD não restou infrutífera, conforme extrado 

acostado às fls. 205.

2. Defiro a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme extratos 

em anexo.

 3. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

4. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334809 Nr: 3811-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP, Maria José de 

Fiqueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados não foram 

citados, motivo pelo qual, indefiro os pedidos de fls. 61.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação dos executados.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 
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pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384193 Nr: 1522-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A, JOSÉ CARLOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o 

prazo de 15 dias para que a impugnada/exequente manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença, me vindo, em seguida, 

conclusos para decisão.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 452678 Nr: 13088-63.2016.811.0002

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JÚNIOR - OAB:SP / 131.896, JEFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - 

OAB:8043-E, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor em fls. 109.

2. Aguarde-se eventual decisão ou pedido de informações pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça acerca do Agravo de Instrumento interposto.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251087 Nr: 10305-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado não fora citado, 

motivo pelo qual, indefiro o pedido de fls. 86.

2. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito, objetivando a citação do executado.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304697 Nr: 313-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que já fora realizada a busca de 

endereço pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de consulta às fls. 99.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente manifeste-se 

nos autos, requerendo o que entender necessário para o regular 

prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 406956 Nr: 15109-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ESTANCIA CAMPO BELO 

LTDA - ME, EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429941 Nr: 37788-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTINA LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475

 19. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.20. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do 

CPC.21. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.22. P. I. C.23. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 60400 Nr: 6016-79.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE CRISTINA DOROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a executada até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se a executada, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387194 Nr: 3426-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA 

CONFECÇÕES, MARALICE APARECIDA RESENDE VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

dos executados, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

5. Outrossim, acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

6. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Em caso de inércia, intime-se o exequente 

pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385668 Nr: 2437-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. PEREIRA TRANSPORTES ME, 

CLODOALDO FAUSTINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

dos executados, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente, a fim de manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349641 Nr: 15549-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FERREIRA DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 
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autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 25412 Nr: 4246-56.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAVÁ COMÉRCIO DE OBJETOS 

RELIGIOSOS LTDA-ME, AMARILDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ROSANE 

CREMA SOUSA, ROSE CLÉA CREMA MONDINI, CARLOS AUGUSTO 

MARTIN MONDINI, JOÃO BATISTA VIEIRA, ELIEZER FRANCISCO NETO, 

ADELINO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5963

 Vistos.1. Tendo em vista que os executados SARAVA COMÉRCIO DE 

OBJETOS RELIGIOSOS LTDA ME, AMARILDO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, 

ROSANE CREMA SOUSA, ROSE CLÉA CREMA MONDINI e CARLOS 

AUGUSTO MARTIN MONDINI até o presente momento não quitaram a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos devedores, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.2. Com 

relação ao pedido de arresto em desfavor dos executados JOÃO 

BATISTA VIEIRA, ELIEZER FRANCISCO NETO e ADELINO SILVA DE 

SOUZA, o art. 854, do CPC, viabiliza a indisponibilidade nos ativos 

financeiros da parte devedora, em aplicação à gradação prevista no art. 

835, I, do mesmo código. 3. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema 

Bacenjud, (REsp 1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 

15.04.2011), até o limite do débito indicado nos autos. 4. Assim, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos dos executados, na modalidade de 

arresto, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, conforme 

extrato da operação que ora se junta.5. A par das informações prestadas 

pela instituição financeira, verificou-se a existência de valores nos ativos 

financeiros dos devedores (citados e não citados), conforme extrato em 

anexo.6. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.7. 

Intime-se ainda, o exequente, por seu patrono, para que promova a 

citação dos executados (não citados), no prazo de 05 (cinco) dias, 

informando o endereço para a realização do ato.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 51237 Nr: 6047-36.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO JOSÉ RODHDEN, ANGELA DE PINHO 

HERANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 1. Em análise aos autos, observo que o executado Ildo José Rodhden foi 

citado na ação de conhecimento por meio de edital, tendo sido declarado 

revel e nomeado curador especial para sua defesa, na pessoa do 

representante da Defensoria Pública Estadual.

2. Assim, considerando o que dispõe o art. 513, § 2º, IV do Código de 

Processo Civil e, objetivando evitar nulidade processual, CHAMO O FEITO 

À ORDEM e, determino que se expeça edital de intimação ao executado, 

com prazo de vinte dias, afim de que cumpra voluntariamente a obrigação 

que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do 

CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).

 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523 do CPC, 

certifique-se e, voltem-me conclusos para análise do pedido formulado às 

fls. 188/189, tendo em vista a juntada da planilha com o atual valor da 

dívida (fls. 190/193).

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305965 Nr: 1699-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A, BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FAGUNDES CESARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLAVIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo. Caso reste positiva a busca, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 476 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção (art. 485, § 1º 

CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340522 Nr: 8347-48.2014.811.0002

 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: DANIELLE CRISTINA LORENZON ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 45. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a 

autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual que 

ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.46. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.47. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA SAMARA BRITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1005236-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GILVANA SAMARA BRITEZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005243-89.2018.8.11.0002

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:

WELLERSON ALVARENGA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005243-89.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLERSON ALVARENGA DE 

MORAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004130-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDE OLIVEIRA DA SILVA BARACAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004130-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: EVANILDE OLIVEIRA DA SILVA BARACAT Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI 

BRASIL S.A, em desfavor de EVANILDE OLIVEIRA DA SILVA BARACAT, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13465680, 

o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que 

a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007988-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007988-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, proposta por BANCO PAN S.A., em face de MARIA 

APARECIDA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. 2. A liminar fora 

deferida (Id. 11898111), sendo o bem apreendido conforme se verifica em 

Auto de Busca, Apreensão e Depósito (ID. 12476851). 3. Aportou ao feito 

em ID. 12590440 a contestação da parte requerida pugnando pela 

restituição do bem, tendo-se em vista que as parcelas do financiamento 

encontram-se quitadas. 4. Em ID. 12978369 o autor apresentou sua 

impugnação, asseverando o erro material na planilha que acostou na 

exordial, afirma que a parcela nº 03, vencida em 20/04/2017 fora paga em 

05/06/2017 sem a incidência dos encargos contratuais, que houve apenas 

o pagamento parcial do débito, remanescendo o valor de R$ 156,66, na 

época do ajuizamento da ação, pugna pela retificação da planilha, ante o 

erro material, assevera que a liquidação do contrato se deu pela 

apreensão do bem. Ao final, pugna pela procedência da ação, com a 
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condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, 

honorários de sucumbência. 5. Os autos vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. 6. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

proposta por BANCO PAN S.A., em face de MARIA APARECIDA DA 

SILVA, conforme relatório acima. 7. Primeiramente, ante o comparecimento 

espontâneo da requerida, dou-lhe por citada, nos termos do artigo 239, § 

1º, do Código de Processo Civil. 8. No mais, analisando a inicial, verifico 

que a ação de busca e apreensão fora proposta em virtude de suposta 

mora da parte requerida, referente à parcela com vencimento em 

20/04/2017, que de acordo com a planilha trazida pelo autor, refere-se à 

parcela n. 03. 9. Todavia, os documentos IDs. 12590533 e 13204139, 

trazidos pela requerida, mostra que a referida parcela fora paga em 

05/06/2017, ou seja, ainda que em atraso, encontrava-se paga antes da 

propositura da ação, conforme se depreende da autenticação mecânica 

constante do rodapé, sendo a inicial de Busca e Apreensão fora 

distribuída na data de 20/10/2017. 10. Sobre a alegação do autor que o 

pagamento efetivou-se sem a incidência dos encargos, tenho que tal 

afirmação não merece prosperar, haja vista que a própria instituição 

financeira emitiu o boleto para o pagamento sem a devida correção, não 

podendo, neste momento, alegar que houve pagamento parcial por culpa 

exclusiva da parte requerida. 11. Acerca do erro material, também alegado 

pelo autor, consigno que cabe ao próprio autor indicar o valor da causa 

observando-se o disposto no art. 292, I, do CPC, sendo que neste 

momento não cabe a retificação, eis que houve a preclusão direito do 

autor em emendar a inicial, a fim de que o valor apresentado na inicial 

correspondesse ao proveito econômico perseguido, nos termos do Art. 

292, § 3° do CPC. 12. Dessa forma, considerando que a parcela que 

ensejou a propositura desta ação fora adimplida antes da propositura da 

ação, a extinção do feito é a medida que se impõe, uma vez que ausente o 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, qual seja, a constituição em mora da devedora. 13. Ante o 

exposto, revogo a liminar concedida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 14. Custas processuais pagas na distribuição, 

condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do patrono da 

requerida, estes, que fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais). 15. Determino que se expeça mandado de restituição do veículo 

objeto dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que deverá ser 

entregue a parte requerida, mediante termo a ser lavrado, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 16. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. 17. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004449-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEALDO BUENO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004449-05.2017.8.11.0002 AUTOR: EDEALDO BUENO DOS SANTOS 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por EDEALDO 

BUENO DOS SANTOS, em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO - 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, 

em favor do autor, mediante alvará, comunicando-se a parte, 

pessoalmente, acerca da transferência realizada. 5. Sem custas em razão 

da gratuidade deferida. Honorários advocatícios conforme pactuado. 6. 

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008337-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008337-79.2017.8.11.0002 AUTOR: ADEMIR MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Consignação em Pagamento proposta por ADEMIR MARTINS DE 

OLIVEIRA, em face de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Este juízo concedeu prazo 

para que o autor instruísse o feito com a prova de recusa da instituição 

financeira em receber o valor, sob pena de extinção do feito. 3. O autor, 

por sua vez, em petitório lançado no ID 11667334 informa que não possui 

a recusa do pagamento pela instituição financeira, vez que houve 

confusão por parte de quem receberia se era o consórcio ou a 

terceirizada. 4. Pois bem. Vejo que o autor não se desincumbiu em 

comprovar a recusa da instituição financeira em receber o valor das 

parcelas. A simples afirmação de que não sabia a quem deveria efetuar o 

pagamento não se mostra plausível, eis que o pagamento deve se realizar 

na forma contratada. 5. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA 

RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO - 

PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do 

pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do 

credor em receber o valor ofertado pelo devedor. Não comprovada a 

recusa injusta, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, por falta de interesse de agir. (Ap 119473/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)” 6. Diante do exposto, 

considerando que o autor não comprovou, de forma efetiva, a recusa 

injusta da requerida em receber o valor ofertado, e, uma verificada a falta 

de interesse processual do autor, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 7. Custas 

pagas na distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001458-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001458-22.2018.8.11.0002 AUTOR: WAGNER SANTOS LIRA RÉU: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Em que pese o 

requerido tenha manifestado nos autos, verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida, assim, desnecessária sua anuência. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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